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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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[Eerste deel]
Politisch idealisme.
(Naar aanleiding van Jhr. Mr. A.F. De Savornin Lohman. ‘Onze
constitutie’.)
Door Prof. Mr. W. van der Vlugt.
Had Nederland in 1814 Oranje te danken aan de grondwet? dan wel de grondwet
aan Oranje? Zoo mag men het historische dilemma stellen, waarin de keuze van den
tweeden term goeddeels den verderen gedachtegang van Mr. L o h m a n 's boek
bepaalt. Men kan het gewicht dier geschiedkundige vraag voor de verklaring onzer
constitutie sterk overdreven achten; onnut behoeft daarom het zoeken naar een richtig
antwoord niet te zijn. Vooral om het licht, dat daaruit op wijsgeerige grondvragen
kan vallen.
Bekend zijn de redenen, waarmede over en weêr op den genoemden tweesprong
wordt positie genomen. Eénerzijds: die, waarop ook Mr. L o h m a n nadruk legt.
‘Oranje was souverein, eer de grondwet bestond. Zoo weinig was zijne souvereiniteit
het maaksel van die wet, dat veeleer omgekeerd deze eene schepping is der kroon.
Het zijn niet éenmaal Staten Generaal geweest, die haar aanvaardden namens de
onderdanen, maar veeleer samenkomsten van notabelen, door de regeering zelve
benoemd.’ Tijdens de belangrijke gedachtenwisseling, den 10en Maart 1887 in de
Tweede Kamer gevoerd over het inlasschen van ‘de
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Gratie Gods’ in het grondwettelijke afkondigingsformulier, droeg Mr. D e G e e r
nog een' eigen zak koren op dezen molen aan. Hoe weinig, dus betoogde hij, W i l l e m
I zelf zijne koningswaardigheid beschouwde als van onderen op hem toegekomen,
hoezeer hij, omgekeerd, in haar eene gift van boven zag, bewees nog zijne
afstandsproclamatie van 7 October 1840 met hare nadrukkelijke betuiging, dat het
‘de Almachtige Opperbestuurder der volken’ was, die den koninklijken steller tot
zijne ‘hooge betrekkingen had geroepen’.1)
Maar dan ter overzijde hoort Ge weêr, bijvoorbeeld, Te l l e g e n gansch anders
sprekende feiten ophalen.2) Een' brief, vooreerst, reeds op den 19en November 1813
door Va n H o g e n d o r p aan den Prins gericht met de beslissende zinsneê: ‘La
maison d'Orange sera souveraine avec des lois fondamentales...’ Dan voorts ook de
bewoordingen, waarin op 1 December daaraanvolgende de commissarissen van het
algemeen bestuur te Amsterdam Zijne Hoogheid uitriepen tot souvereinen vorst.
‘Uwe burgerlijke vrijheid’ (zoo werd den ingezetenen daar verzekerd) ‘zal door
wetten, door eene die vrijheid waarborgende constitutie gegrondvest zijn’. En daarna
weder deze verklaring in 's Prinsen eigene proclamatie, des anderen daags gedaan
ten Raadhuize der hoofdstad: ‘Ik aanvaarde, wat Nederland mij aanbiedt, maar ik
aanvaarde het ook alleen onder waarborging eener wijze constitutie, welke Uwe
vrijheid tegen volgende mogelijke misbruiken verzekert’. Al welke uitdrukkingen,
natuurlijk, licht zich leenen om te worden gebruikt als steunsels voor de slotsom, dat
dus de constitutie en de door haar geregelde monarchie het doel, in logische orde het
eerste -, en 's Prinsen souvereiniteit pas in dezelfde orde het tweede, immers het
middel zal geweest zijn om tot dat doel te komen.
En zoo tot in het oneindige. Want waarlijk: er is geen reden, waarom ooit een
einde komen zou aan het getwist over eene van den aanvang averechts gestelde

1) A r n t z e n i u s , ‘Handelingen’ V blz. 731.
2) ‘Kantteekeningen’ in ‘De Gids’ van 1867 Dl. I blz. 261.
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vraag. Ziedaar, waarom reeds vroeger het fameuze dilemma, hier ter sprake, ‘de
dusgeachte hoofdvraag’ werd genoemd. En ziedaar tevens het motief, waarom de
schrijver dezer regelen altijd heeft gemeend, van eene partijkeus in het zoo juist
geschetst procès zich wel te mogen onthouden. Wat er dan hapert aan de inkleeding
der vraag? Het is zijns inziens dit. Zij ziet voorbij, dat, naar zin en bedoelen, vestiging
van recht geene gift is, maar eene vondst, eene declarative, niet eene constitutive
daad. Met het bezigen van den term ‘te danken hebben’ geeft zij stilzwijgend te
verstaan, dat, hetzij Oranje ons van de grondwet toekwam, hetzij deze van Oranje,
in elk geval hier sprake was van eene gift, van iets, dus, wat de gever even goed had
mogen achterhouden. En dat juist is het, wat, zoodra gewaagd wordt van eene
rechtsvaststelling, volstrekt blijft uitgesloten. Indien in 1813 Zijne Hoogheid en de
kloeke mannen die, onweêrsproken, zich opwierpen tot leidslieden en woordvoerders
van Nederland, indien zij het éens werden over de constitutioneel bepaalde monarchie,
als de destijds en hier te vestigen orde des publieken rechts, het was geen wilsdaad,
die naar recht en rede ook andersom had mogen uitvallen, neen, het was gezamenlijke
erkentenis eener gebiedende noodwendigheid, die evengoed noodwendigheid zou
zijn geweest, al had de erkentenis ontbroken; kortom: het was een wederzijdsch zich
buigen voor wat men inzag dat van zelf sprak, voor den gezagoefenenden eisch van
het recht-krachtens-den-aard-der-zaak. Ten aanzien nu van zoo'n erkentenis eene
vraag te doen, als was ze eene vrije gift, misstaat niets minder dan zoo iemand over
B u n s e n 's en K i r c h h o f f 's ontdekking der spectraal analyse ging praten, als had
het van hun believen afgehangen, aan dat verschijnsel ook gansch andere wetten
vóor te schrijven.
Is het overmoedig, de onderstelling te opperen, dat van de hier ontvouwde
gedachten iets ook Mr. L o h m a n zal hebben vóorgezweefd? Zoo vastbesloten toch
in dit deel van zijn boek de uitspraken, stuk voor stuk, u tegemoet treden, zoo
wankelend, zwevend is de indruk van het ge-
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heel. Uit meer dan éen plaats zou, bij haastig lezen, kunnen worden opgemaakt, dat
hier een aanhanger aan het woord is van de Bourbon'sche leer der legitimiteit. Zoo,
waar de troonsbestijging van den Souvereinen Vorst gekenschetst wordt, als een
‘optreden bij de Gratie Gods, iure suo’,1) als ook, waar later, en tot tweemaal toe,
gezegd wordt, dat Oranje ons de grondwet ‘schonk’,2) een term, die licht doet denken
aan de ‘geoctroyeerde’ ‘charte’ van L o d e w i j k X V I I I . Nogtans doet eene gezetter
overweging dien aanvankelijken indruk wijken. Met nadruk toch verwerpt de Schrijver
de gedachte, als had Oranje's aanspraak op den troon dezen zin, ‘dat men zijne rechten
(zou hebben gekrenkt), indien men het (was voorbijgegaan).’3) Ook wordt bij het
vermelden van artikel 19, handelend over de ‘bijzondere omstandigheden’, die ‘eenige
verandering in de orde van erfopvolging raadzaam maken’, geen zweem van twijfel
aan zijne oirbaarheid geopperd.4) Wat, strict genomen, toch te wachten ware geweest,
had zich de Schrijver ‘legitimist’ gevoeld. Want dan moest, in zijne oogen, ook de
nog niet ten troon gestegen opvolger reeds een ‘verworven recht’ hebben bezeten op
de kroon. Zoo schijnt, ten slotte, Mr. L o h m a n zijne eigenlijke bedoeling nog het
volledigst en het scherpst te hebben uitgedrukt, waar hij de constitutie-‘schenking’
door Oranje ‘niet willekeurig’ noemde, ‘maar uit den drang der omstandigheden, uit
de wording van onzen staat zelve voortgevloeid.’ Welke uitdrukking in geest en
hoofdzaak overéenstemt met het bekende, kort te voren aangehaalde woord van
G r o e n : ‘Souvereiniteit zonder constitutie zou (de Prins) niet gewild hebben, al
ware ze verkrijgbaar geweest, evenmin als ze verkrijgbaar geweest ware, al had hij
ze gewild.’5) Is echter ‘de drang der omstandig-

1)
2)
3)
4)
5)

Blz. 36.
Blz. 43.
Blz. 35.
Blz. 68.
‘Handboek der geschiedenis van het vaderland’, (1875) § 967, blz. 769.
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heden’, waarvan de Schrijver, als drijfveer tot de ‘schenking’, gewaagt, niet wel zóo
nauw verwant met ‘de gebiedende noodwendigheid’, boven genoemd, dat het beter
pas zou hebben gegeven, zijne daadwerkelijke erkentenis, gelijk zij in de uitvaardiging
der constitutie vóor ons ligt, dan ook maar liever niet als ‘schenking’ te betitelen?
‘Verwant’ schijnt hier de gedachtegang van Mr. L o h m a n met den onzen.
‘Eénzelvig’ toch nog niet. Er is schakeeringsonderscheid, en daarover zal nu een
enkel woord te zeggen zijn. Het is, om het aanstonds kort te teekenen, dit. In ‘den
drang der omstandigheden’, en ‘de wording zelve van onzen staat’, waarvoor onze
Schrijver de mannen van 13 en 14 zich laat buigen, ziet hij, wel niet uitsluitend, maar
dan toch in de eerste plaats, iets factisch-onvermijdbaars, een niet-anders-kunnen.
Ons, van den anderen kant, schijnt de ‘noodwendigheid’, die destijds door Oranje
en zijne raadslieden in hunne daden werd erkend, vóor alles eene naar den letterlijken
zin des woords ‘gebiedende’ te zijn geweest, in het kort: een niet-anders-mogen.
Ontwikkelen wij dat een weinig nader.
Reeds meer vóor dezen was er sprake van den tweeledigen onderbouw, waarop
de staatsbespiegeling van Mr. L o h m a n steunt. Streng genomen, kan niemand, die
met deze dingen zich bezighoudt, zoo'n dubbelen grondslag missen. Als macht, die
recht te doen heeft, leeft, om het zoo te zeggen, elke staat in twee werelden tegelijk:
het rijk der feiten en het rijk der postulaten. Een iegelijk, daarom, die met hem zich
bezighoudt, dient bovenal zich rekenschap te geven, hoe in dat leven feit en postulaat
zich tot elkaar verhouden. En licht loopt daarbij het juiste evenwicht tusschen die
beide eenigermate gevaar.
Naar welken kant, vooreerst dan, ‘de natuurlijke mensch’ allicht gevaar loopt te
gaan overhellen, laat zich wel raden. Hij blijft bij de waarneembare feiten staan. Van
het oogenblik, dat onder onze ruwe vaderen eene overheid ontstond, sedert den dag,
waarop in deze of gene groep van bij elkaar behoorende geslachten voor het eerst
de eigen richting der bloedmagenverbanden zich schikken moest
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naar het bevel van een' oppersten handhaver des vredes, van toen af stond er voor
de oogen des lichaams eene zichtbare macht, gebiedend en verbiedend naar het haar
goeddocht, en den wêerspannige hare besluiten inscherpend, des noodig, met den
sterken arm. Zoo hebben overal aanvankelijk de zinnelijke menschen hun' staat
gezien, gehoord en ook gevoeld, soms, aan den lijve. En zoo is het voor hen gebleven
tot nu toe. Het politische gebouw moge voor hun' blik zijn toegenomen in lengte en
breedte van het erf, dat erdoor werd bestreken, in hoogte van de opéenstapeling zijner
verdiepingen (plaatselijke besturen, kantonale-, provinciale-,) in ingewikkeldheid,
ten slotte, van den bouw der bovenste verdieping (het opperst rijksbewind), hierin
blijft vóor en na, gezien met de oogen van den ongeestelijken mensch, het leven in
zoo'n torenbouw zich zelf gelijk: daarboven huist éen man, éen lichaam, of éen stel
van machten, waarvan al de overigen de wet ontvangen, waaraan haar niemand stelt,
waardoor de rest gedwongen wordt, waarop geen ander dwang vermag te oefenen.
Die éene, zegt het natuurlijk menschenkind, die ‘souverein’, die niemands bevelen
heeft af te wachten, niemands dwang te dulden, maakt dus het recht, breekt het, buigt
het naar zijn behagen, is zelf van niet een' enkelen regel slaaf. Het komt er dus (zoo
luidt, indien hij dóordenkt langs die lijn, zijne slotsom) het komt er dus voor iederen
enkeling slechts op aan, hetzij alleen, hetzij, als hij zich te zwak voelt, in verbond
met wie hem het naaste staan, die dakverdieping te bemachtigen. ‘Zoek eerst’ (luidt
dan zijn catechismus) ‘het koninkrijk op deze aarde, en alle andere dingen, met name
een stel van wetten, dat U in het gevlei komt, zij zullen U wel toegeworpen worden.’
Wie is er, die hier niet de leer herkent van M a r x en E n g e l s , de twee ongeestelijke
menschen bij uitnemendheid in onzen tijd?
Juist het omgekeerd gevaar gaat dreigen, als, bij toenemende cultuur, de gave
opkomt der begripsvorming. Dan wordt ook vroeg of laat het verlangen wakker, een
ding gelijk de overheid met hare wetten niet meer alleenlijk
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hierop aan te zien, hoe het zich den zinnen vóordoet? van waar het komt? waarheen
het voert? maar tevens nog op dit: wat het beteekent? om wat réden het er is? Nu
ziet men eerlang in het recht, den staat niet langer gewrochten slechts van feitelijke
overmacht. Integendeel. Men komt van lieverlede tot de ontmoedigende erkentenis,
dat het natuurlijke verloop der dingen, waarin het rad van avontuur nu dezen
bovenbrengt en genen onder, en dan weêr de verhouding omkeert, met vragen, als
wat recht zou zijn? wat onrecht? al bitter weinig zich schijnt in te laten. Het blijkt,
indien men het op zijn allerbest mag duiden, voor zulke dingen onverschillig. Ja,
vaak zelfs schijnt het wel, als koesterde het voor het onrecht zekere voorkeur. Dat
leidt van zelf dan tot het omschrijven eener noodkeuze uit dit paar wegen: Van tweeën
éen (zoo zegt men): òf de verzekerdheid van een waarachtig ons verplichtend recht
is louter zelfbedrog; òf wel de erkentenis van zulk recht moet uit eene hoogere,
reinere bron ons toevloeien, dan het brak en troebel vocht van stellige wetten en
gebruiken, opkomend uit het wisselspel der feitelijke machtsverhoudingen. Zoo poogt
men dan boven dat factische uit te gaan, om in eene hoogere sfeer de vastigheid te
vinden, die in de lagere vruchteloos werd gezocht, en daarna uit dat eerste onwrikbare
gegevene het systeem des richtigen rechts in al zijne volheid te ontvouwen. ‘In al
zijne volheid.’ Zeker: de voorbeelden ontbreken niet, dat rechtsbespiegeling naar
dezen trant in hare gedragingen zekeren schroom vertoont, dat zij, nu ja, een stel van
groote lijnen trekt, omtrent wier richting zij niet weten wil van eenig vergelijk, maar
dan daartusschen zekere ruimte laat voor rechtsverscheidenheid bij wisselende
factische gegevens. Toch schuilt, over het geheel, in de aanvangsrichting dezer
denkwijs zekere fataliteit, die hare getrouwen aandrijft om in hunne systemen het
gebied van het standvastige, éenvormige steeds meer op kosten van het andere te
vergrooten. Totdat, bij doorgezette ontwikkeling van het beginsel, al het positive
recht, zoover het afwijkt van de éene richtige lijn, zich moet getroosten, hoogstens
nog te worden opge-
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merkt als min of meer curieus geval van menschelijke dwaling. Is hier de
geestesrichting niet geteekend, waarop van al de strijdige denkwijzen onzer land- en
tijdgenooten het Calvinisme het meest gelijkt?
Tusschen die beide uitersten in plaatst zich nu Mr. L o h m a n . Hij is gelijkelijk
afkeerig van het jagen naar apriorisme aan zijne rechter - en van de loutere
feitelijkheid ter linkerzijde. Hij voelt, en dat gevoel verdient onze onverdeelde
instemming, hij voelt den klemmenden nood hem opgelegd om hier het punt van
evenwicht te zoeken. Waar hij het meent te vinden, werd ons al bekend. Eerst stelt
hij, echt Paulinisch, dit voorop: Alle macht is van den Almachtigen God, om daarna
met eene korte zwenking dit tweede tot zijn' aanhef toe te voegen: De Almachtige,
Die de wereld leidt en krachten schept, zet nu voorts aan het door Hem besteld gezag
de roeping, de ontvangen macht te doen strekken tot handhaving van de
zelfstandigheid der maatschappij, waarover zij wordt geoefend, en van het daarin
geldende recht. - Over de godgeleerde inkleeding dier proeve tot bemiddelen werd
vroeger het noodige gezegd; daarvan dus thans geen woord meer. Voor het oogenblik
zij deze vraag gesteld: hoe te oordeelen over de kern der leer in kwestie, gansch
afgezien van haar Paulinisch kleed? En dan is, onzerzijds, het antwoord dit: tegen
de orde harer beide stellingen rijst een onoverkomelijk bezwaar. Met zijne
rechtvaardiging der macht, als macht, voorop te stellen, zet Mr. L o h m a n de eerste
schrede op eene lijn, waar, denkt hij tot het einde toe haar af, geen overgang naar
gedachten van plicht en roeping is te vinden.
Heeft waarlijk macht aan het feit, dat zij er is, tot hare rechtvaardiging genoeg?
Zeker: bij het eerste hooren schijnt ons op die vraag een bevestigend antwoord wel
te passen. Van eene overheid, die al hare macht verloor, zal op den duur ook het
recht niet veel meer waard zijn. En zoo hare macht blijft overeind staan, zal zij naar
den regel gerechtigd wezen, van mij gehoorzaamheid te vorderen ook jegens wetten,
die ik onrecht keur. Dat alles laat zich met het rechtvaardigen van macht, als macht,
wel rijmen. In-

Onze Eeuw. Jaargang 4

9
tusschen: men beproeve eens de waarde dier rechtvaardiging in haar' geheelen
omvang. Men passe het ‘ja’ op onze vraag van straks eens toe, niet enkel bij het
geval, dat de overheid van gisteren onttroond is en voor goed, maar ook bij staaltjes
van naar tijd en plaats bepérkte machteloosheid harerzijds. Tegenover een' dief, bij
vóorbeeld, die erin geslaagd is, zijn misdrijf niet slechts te volvoeren, maar te
verbergen tevens, is de overheid onmachtig. Hem is in dat geval de macht, zoo
tegenover haar, als tegenover den bestolene. Dus... heeft dan híj nu recht? Vreemd,
inderdaad! Men meende vroeger recht te moeten handhaven, omdat het recht was.
De logica van deze machtsleer echter wil, dat recht slechts recht is, omdat en voor
zoover het wordt gehandhaafd. Men zag voorheen in recht een beginsel van schifting,
van uitverkiezing uit gebeurlijkheden en ook zelfs uit gebeurde dingen. Maar hier is
eene beschouwing, die recht ten slotte moet doen vereenzelvigen met elk voldongen
feit. Men dacht tot dusver steeds, dat onrecht maar al te vaak eene machtige
werkelijkheid kon wezen. En zie: het Paulinisch geloofswoord, door Mr. L o h m a n
omgesmeed tot wetenschapspraemisse, voert, doorgedacht, in rechte lijn naar het
bekende aphorisme van... Spinoza, dat onrecht enkel is, ‘wat niemand wil en niemand
kan’.
Vragen wij ook eens dit: hoe kwam te vaak de overheid aan hare macht? Mr.
L o h m a n heeft niet noodig, te worden herinnerd aan het beeld, dat niemand minder
dan de heilige Augustinus tot antwoord op die vraag ons heeft geteekend. ‘Een aardig
en gepast bescheid’, dus schrijft hij,1) ‘gaf éens aan den bekenden A l e x a n d e r den
Groote een gevangen zeeroover. Toen, namelijk, de koning dien man vroeg, wat hij
zelf van zijn onveilig maken der zee dacht, zei deze met vrijmoedige koppigheid:
“Hetzelfde wat Gij denkt van Uw onveilig maken der wereld. Maar ik heet roover,
omdat ik het doe met een klein scheepje; Gij - keizer, omdat Gij het doet met eene
groote vloot.”’ Doch nu: als dan de wordingsgeschiedenis der heerschappij

1) ‘De civitate Dei’. IV. IV.
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zoo dikwijls grootendeels slechts eene éentonige opsomming van ongerechtigheden
is, waar blijft dan wel de logica van hem, door wien de smetten der verwérving
bemanteld worden met een ‘macht is recht’, maar die dan plotseling, bij de óefening
van het dus verworvene, den machthebber gerechtigheid komt preêken? Vooral, waar
blijft het meten met éen maat, als later, bij ongehoorzaamheid jegens die prediking,
de onderdanen zelven door macht zich recht verschaffen, en nu op éenmaal uit den
mond des predikers, eer hij hún recht doet, de eisch hun tegemoet klinkt, dat zij
vooral niet mogen zijn voortbewogen door ‘revolutionnaire theorieën’? Als macht
genoeg was om de feitelijke euvelen te wettigen van hare verwerving, waarom dan
wordt zij op éenmaal onvoldoende tot goedmaking van de zonden harer practijk? En
bovenal: hoe mag dan niet ook de onderdaan haar inroepen, om te bedekken de zonde
der motieven, die hem geprikkeld hebben tot geslaagd verzet?
Klaarblijkelijk meent Mr. L o h m a n het ook niet zóo, als hij het in zijn' aanhef
heeft beweerd. Het vervolg toont, dat hij, wel beschouwd, met een maar luttel
gewijzigd apostolisch woord, aangaande het Spinozisme zijner 9e bladzij mag
getuigen: ‘Wat ik wil, schrijf ik niet. Want niet hetgeen ik wil, maar hetgeen ik haat,
dat schrijf ik.’ ‘Het feit,’ zoo zegt hij weinig later, ‘het feit, dat wij door zekere
personen beheerscht worden, behoeft te zijner rechtvaardiging evenmin een'
rechtsgrond, als de daad van hem, die een' drenkeling uit het water haalt’. Men zou
zoo meenen, dat eene daad van krachtsoefening, die tevens is eene daad van
dienstbetoon, geen afdoend voorbeeld heeten mag om de van zelf sprekende
rechtmatigheid te bewijzen van krachts-, of machtsgebruik ‘tout court’.
‘Overheidsmacht’, dus luidt het verder, ‘is het ademhalingswerktuig der maatschappij’.
Ook daar wordt weêr de klem gelegd, niet op het bestaan der macht, maar op hare
‘functie’. Volledig echter wordt de eigen aanhef bij slot van rekening verloochend,
als de rechtstitel der regeering, die eerst onnoodig was genoemd, gelegen heet in het
beantwoorden aan hare roeping. ‘Accoord!’ zoo klinkt het
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daarbij onzerzijds. ‘Maar waarom dat dan niet terstond gezegd?’
‘Denk u de gerechtigheid weg, wat zijn dan heerschappijen anders dan rooverijen in
het groot1)?’ Dat woord van den verwonderlijk genialen kerkvader is niet maar,
waarvoor Mr. L o h m a n het zou willen houden, een ernstig vermaan, tot hen, die
heerschappij bezitten, gericht. Neen: het is ook, het is in de eerste plaats het
grondbeginsel der methode voor wie over den zin van heerschappijvoering in de
wereld hunne gedachten laten gaan. Voor hen beduidt het dit: ‘Zoolang Gij niet de
rechts-idee gesteld hebt, blijft al Uw peinzen ijdel, vordert Gij geen' stap. Daarmeê
dan ook begonnen2)!’ In waarheid is er hier geen heil, ten zij dan in beslist idealisme,
in de erkentenis van den aanvang af, dat nevens het rijk der waargenomen feiten,
waarin steeds macht den doorslag geeft, er ruimte zijn moet voor eene orde der ideeën,
waar, afgezien van feitelijke macht, met opzicht tot een ding als recht, of staat zijne
reden van bestaan te zoeken is. Wij hebben voorts, en ook van den beginne, te
erkennen, hoe tusschen het éene dier twee rijken en het andere verband bestaat in
dezen zin, dat, voor zooveel het althans de menschenwereld raakt, de orde der ideeën
aanspraak heeft om aan den feitenloop hare doeleinden te stellen; nader aangeduid:
om door het medium der conscientie de macht, die stap voor stap den gang der
factische gebeurtenissen bepaalt, te nopen tot haar' dienst. Dat idealistisch ‘credo’
moet voorafgaan. Hier is de eerste schrede, die over alle volgende beslist. Een iegelijk,
die met dat ‘credo’ niet begint, maar in zijn' aanhef louter machtsverhoudingen kent,
snijdt daardoor onherroepelijk zich de kans af, ooit neêr te komen op eene slotsom
van hoe het behoort te zijn. Men leest nu eenmaal, ook in het rijk des denkens, geene
druiven van doornen noch vijgen van

1) ‘De civitate Dei’. Aanhef van het boven geciteerde hoofdstuk.
2) Men vergelijke met het hier volgende des schrijvers studie: ‘Finland, de rechtsvraag’. (1900)
blz. 100.
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distelen. Conclusiën van normaliteit kunnen niet anders dan uit normative principiën
worden gewonnen.
Wat dan, inzonderheid, de rechts-idee verlangt, daar, waar zij aanspraak maakt
op richting geven aan ons doen? Steeds onder het vóorbehoud, dat het diep besef
onzer beperktheid in zulke erkentenis ons dwingt te stellen, kunnen wij ook thans
het slechts omschrijven, gelijk wij het vóor dezen al eens deden: er zal, waar menschen
samenleven, eene ordening van dat leven zijn, die met volstrekte onpartijdigheid de
grenzen stelt aan, des vereischt afdwingbaar, onderling ontzag en dienstbetoon.
Bekwaamheid en bereidheid om binnen zijn' kring dien eisch in feiten om te zetten
is voor elk een, die heerschappij voert, de grond van zijn gezag, of anders is daar
geen gezag, maar enkel dwang, geen recht, maar overmacht in rechtsgedaante, geen
plicht der onderdanen tot gehoorzaamheid, maar louter afgedwongen vrees. In dit
gedachtenkader eerst keert zich de wederzijdsche plaats van macht en recht, gelijk
zij den ongeestelijken mensch zich vóordoet, volslagen om. Indien, ten tijde onzer
primitieve vaderen, de opperste vredebewaarder over de bloedmagenverbanden
gerechtigd zal geweest zijn om dezen zijne teugels aan te leggen en ze aan te halen
des noods met geweld, hij heeft het slechts kunnen zijn uit kracht van den gebiedenden
eisch dier rechts-idee, wier dienst hij, desbewust of niet, vervulde. En zoo ook later
nog. Als zij, die, 90 jaar geleden, het lot van Nederland in hunne handen namen, de
‘souvereine vorst’ vooraan, daartoe bevoegd geweest zijn, het was alleen op grond,
dat daar en toen de omstandigheden hen aanwezen, als de mannen, die in beslissende
instantie hadden te erkennen, wat de rechts-idee, ook weêr in dien gegeven toestand
als normatief zich opleggend, wilde zien toebeschikt aan het vrijgeworden land.
Het laat zich wel verstaan, waarom een man van Mr. L o h m a n 's geestesrichting,
een, die in staatsbespiegeling op gezag én vrijheid, maar liever nog op het eerste dan
op het andere den nadruk wil gelegd zien, dat idealisme zonder meer blijft
wantrouwen, en dan ook noodig acht, het althans
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aan te vullen met zijn voorafgaand ‘motto’: de sterkste is overheid. Hij ducht de
doctrinaire stramheid, waarvoor bij velen de idealist te boek staat. Het valt hem
moeilijk, te verstaan, hoe toch de geestesrichting van zoo'n mensch te rijmen zij met
ons aller plicht om wetten en verordeningen op te volgen, ook zelfs al keuren wij
haar onrechtvaardig. Wie toch het gezag der overheid alleen laat gelden, zoover zij
zich in dienst stelt eener rechtsidee, door hem vooraf bepaald, hoe zou hij niet
gedrongen worden tot verzet, telken male, als naar zijne schatting die rechtsidee van
hooger hand misduid wordt? Ja, sterkere bedenking nog komt op. Voor wien, dus
luidt zij, recht niet schepping is der overheid, maar deze, veeleer, dienaresse des
rechts, voor hem moet allereerst het gezag dier dienaresse op rechtens onaantastbaren
grondslag zijn gestoeld. Nu weet intusschen ieder kundige te goed, hoe in geen land
ter wereld de vóorgeschiedenis der aanwezige overheid beantwoordt aan gestrenge
eischen van rechtsverwerving zonder smet of blaam. Eene nergens afgebroken reeks
van ordelijke verkrijgingen, beginnend bij een' allereersten machthebber met
onbetwistbaren titel, geeft niet een éenige stamboom van thans voorhanden staatsgezag
te zien. In elks verleden zijn er leemten, daden van rechtsschennis, omwentelingen
en overweldigingen, waar dus de lijn der vlekkelooze overgangen afknapt. Kan,
twijfelt men derhalve, de idealist, die factische overmacht, als rechtstitel, volstrekt
verwerpt, zich over éen dier breuken in de rechtslijn heenzetten? Mag zulk een man
ten slotte een enkel thans bestaand gezag erkennen? Blijft hij niet zweven in den
blauwen ether, zonder ooit, of ergens den voet te kunnen zetten op den grond? In het
kort: een permanent rebel, al zij het dan tegen wil en dank, ziedaar, wat, naar de
schatting veler mannen des gezags, een idealist, mits hij niet schippere, moet wezen.
De fout van die caricatuur is deze, dat zij afkeerigheid van schipperen in het
handhaven en zuiver houden der richtlijn verwart met onwil om, onder het voortgaan,
te rekenen met omstandigheden. Wanneer een zoeker naar
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den magnetischen noordpool volstandig weigert om, bij het bepalen van de richting,
waarin hij zoeken moet, zich te verlaten op de lijnen en de vormen, die de gestaltenis
van het oppervlak der aarde binnen den poolcirkel vertoont, maar vast en strak het
bescheid op alle richtingsvragen alleen wacht van de poolster en het kompas, blijft
hij dan soms zich zelven niet gelijk, wordt hij dan ontrouw, zoo hij, bij het volvoeren
van zijn' tocht, te rade gaande met de hulpmiddelen en de hindernissen, die hij op
den weg ontmoet, het doel in zig-zag veelal poogt te naderen? Mag hij, uit aanmerking
der waarde, die voor hem de plaats der poolster heeft, slechts deze in het oog vatten
en niet voor zijne voeten zien? Zal, waar een ijsberg, of een ondoorwaadbaar
sneeuwveld zijn' tocht verspert, het omtrekken van die hindernis niet vrij staan,
buigen of barsten zijne keuze moeten zijn, op straffe van het verwijt te zullen hooren,
dat hij zijn richtpunt aan het firmament verzaakt? Of zal hij niet veeleer, hoe ernstiger
hij met zijn doel het meent, te eer bereid worden bevonden om ook zelfs wijde
omwegen zich te getroosten, mits hij daardoor zijne kansen maar verhooge, en wêer
wat opschiete, een' breedtegraad verder? Wie, die in ernst aan het richtige
antwoordtwijfelt? Welnu, precies zoo is het hier. Wat den idealist kenmerkt, het is
(wij zagen het) dit: hij acht het ijdel monnikkenwerk, het richtsnoer voor het juridische
geweten te zoeken in datzelfde onbetrouwbare spel van altijd zich verschuivende
machtspositiën, waaraan het juist leiding geven moet. Maar ver van ijdel, neen,
integendeel, gewetensplicht, dunkt hem het telkens wêer een' nieuwen aanvang zich
getroosten, als onspoed hem heeft weggeslagen uit zijne koerslijn. Zich te onttrekken
aan een spel, omdat men eenige malen is verslagen, dat keurt hij kinderkuren, niet
mannenwerk. En desgelijks zou hij zich zelven moeten aanklagen, was hij onwillig
zich te schikken onder voorhanden, factisch-onbetwist gezag, alleen dewijl in den
papieren-bundel, waarmede dit zijn titels te bewijzen had, wel hier en daar eene
leemte was, eene onregelmatigheid, of ook somtijds een stuk, waarop een bloedvlek
kleefde. Geen idealisme, zoo
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stout, dat het in zijne rechtsbeschouwing de onmisbaarheid zou durven loochenen
van het instituut der verjaring. Het acht dat instituut een nood-behulp; het stelt de
zaaksverwerving, of de ontheffing van eene schuld langs den daar aangegeven weg
niet hoog; het ziet licht, gelijk het canonieke recht, hem, die daarmeê zich sterk
maakt, erop aan. Maar ‘dat geschillen éens een einde moeten nemen’, en dat de
instelling, die daarvoor waakt, ‘eene schutsvrouw’ is ‘voor het menschelijk geslacht’,
dat is de vurigste idealist bereid te erkennen. En zou het dan anders moeten wezen
in het staatsleven? Zou hij daar zijn verplicht om mokkend zich terug te trekken in
zijne tent, zoodra hij stond voor eene overheìd van niet onbesproken verleden? Zeker:
ook hier staan in zijne oogen niet alle wijzen van verkrijging op éen lijn. Verovering,
hoezeer door een langdurig vasthouden bezegeld, schat hij een' titel van geringer
orde, dan, bijvoorbeeld, onvergeldbare nationale diensten. Zoo dunkt hem de
aanspraak der Oranjes op den scepter over een volk, dat zij, in den stringentsten zin
des woords, als volk hebben gevormd en opgebouwd, oneindig edeler dan de brieven
van factorygeschacher, trouweloosheid en geweld, waaruit het opperbestuur der
Nederlandsche kroon over den Indischen archipel zijne rechten put. Als echter het
getuigenis van goed gedrag, dat Mr. L o h m a n op de 410de en volgende bladzijden
van zijn boek aan ons bewind over die bezittingen heeft uitgereikt, in waarheid is
verdiend, waarom zal dan de idealist den Schrijver zijne instemming onthouden,
waar deze in het eind den grond van dat gezag ontdekt, weêr niet in overmacht, gelijk
aanvankelijk, maar in eene vergelijking met wat anderen voor de inlandsche bevolking
zouden zijn? In het kader der gedachten van volkssouvereiniteit, of van ‘organische’
staatsleer laat zoo'n rechtvaardiging onzer koloniale heerschappij misschien niet licht
zich passen. Maar wat heeft de beschouwing, hier verkondigd, nog met die twee te
doen?
‘Nu, het zij zoo,’ zal wellicht hier een hardnekkige
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antwoorden; ‘Gij moogt het dan wellicht kunnen goedpraten, als Gij een verjaard
gezag niet al te dringend naar zijne brieven vraagt. Maar hoe ontkomt Gij dan aan
het andere bezwaar, dat Gij, idealist, rebel moet worden tegenover iedere wet, die U
mishaagt?’ Mag ik, ziehier op die' vraag het passend wederwoord, mag ik U even
slechts herinneren aan de eerste helft in de zoo straks gegevene omschrijving van
het hoofdpostulaat der rechtsidee? ‘Er zal,’ dus luidde zij, ‘er zal, waar menschen
samenleven, eene ordening van dat leven zijn.’ Het karakter dier ordening werd dan
voorts nader bepaald; maar dat hetgeen zoo'n karakter moest vertoonen eene
levens-ordening zou wezen, dat stond voorop. Vergun mij nu, intusschen, deze vraag:
kunt Gij, kan iemand onzer zich een geordend samenleven denken, waar ieder doet,
wat goed is in zijne oogen? Brengt niet het begrip van het geordend zijn reeds meê,
dat híer ook, - ditmaal nu eens niet, gelijk bij de verjaring, in den tijd, maar in de
ladder der verordenende organen, - ‘geschillen over hoe het behoort te zijn toch éens
een einde moeten nemen’? Geen woord te veel schreef Mr. L o h m a n in deze zinsneê.
‘Ook in eene zondelooze maatschappij is eene overheid zeer wel denkbaar.’ Slechts
had zijne eigene toelichting ten volle hem gerechtigd tot het sterker oordeel, dat ook
nog daar ontstentenis van overheid ondenkbaar ware. ‘Zelfs indien alle menschen
steeds het goede wilden, zou leiding noodig zijn, én omdat niet allen hetzelfde
verstand ...hebben,... hoe moet worden gehandeld, èn omdat in eene menschengroep,
die zeker doel wil bereiken, vaak éenheid van handelen (wordt vereischt), zoodat
van twee, op zich zelve even geoorloofde, handelingen toch (soms) slechts éen
toelaatbaar (kan zijn).’ Zoo is het. En daarom mag men de aanwezigheid, in elke
politieke hiërarchie, van een oppergezag, waaraan de eindbeslissing toekomt, hoe
het zijn zal, niet slechts eene factische, neen ook eene normative noodwendigheid
noemen, waarvoor, gegeven de eindigheid der aardsche dingen, ook de idealist te
buigen heeft. Gij kunt, tot waarborg eener onpartijdig gezagsoefening, eene veelheid
van elkander con-
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trôleerende instantiën verlangen; maar nimmer kunt Ge eraan ontkomen, dat bovenaan
éen zetelt, die aan hooger toezicht niet aansprakelijk is. Dat heeft zijn nadeel,
ongetwijfeld. In juist dezelfde mate, als de eisch, dat er eene ordening zij, hoe ook,
den anderen, dat zij juist en onpartijdig zij, primeert, zal er eene breede speelruimte
openkomen voor het falend inzicht, ja, zelfs voor baatzuchtige willekeur van wie
met de oppermacht bekleed zijn. Maar ook wie van het hier geteekend standpunt de
dingen ziet, zal, naar den eisch van zijn beginsel zelf, zich al dat nadeel hebben te
getroosten. Tienduizend tegen éen, dat, alles welberekend, zelfs zware krenking
onder het schild der wet ook hem plichtmatige vóorkeur zal schijnen te verdienen
boven een rechtsherstel, waardoor, al was het voor eene minuut, dat schild gebroken
werd.
Eene enkele, nader toelichtende, opheldering ten slotte. In hetgeen hier laatstelijk
werd aangevoerd ter geruststelling van hen, die allermeest uit zorg voor het gezag
den idealist op zekeren afstand houden, werd ongebruikt gelaten het bastaardwoord,
dat juist zíj bij zulk bespiegelen gaarne bezigen: de term ‘souvereiniteit’. Dat
geschiedde met opzet, en wel om deze reden: wijl sinds J e a n B o d i n het bedoelde
woord, in algemeene staatsbeschouwingen gebruikt, te veel den zin verkregen heeft
van ‘de volstrekte, onbeperkte macht’; zoo onbeperkt en zoo volstrekt, dat reeds haar
wil voldoende is om recht te maken. En zulk eene macht, men zal het thans begrijpen,
erkent de schrijver dezer regelen niet.1) Het bestaan, toch, aan de spits van iedere
rechtsmaatschappij, eener in rechtsvorm niet aansprakelijk te stellen oppermacht
werd, zeker, boven door hem aangeduid als eene normative noodwendigheid, een
postulaat. Maar het heette toch een postulaat alleen, ‘gegeven de eindigheid der
aardsche dingen’. Een factisch element derhalve kwam hier zich huwen aan het ideëel
beginsel en deelde het mede van zijne onvolkomenheid.

1) Ook in het volgende wordt, slechts met eene verbetering in de woordenkeus, herhaald, wat
de schrijver vroeger schreef in ‘Finland, de rechtsvraag.’ (1900) blz. 101 en v.
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Want inderdaad: gezien uit het standpunt van hetgeen naar rechte te begeeren ware,
is wel te nauwernood iets ongerijmders denkbaar dan dit contrast: dat, éenerzijds,
tegen mijne geringste ontrouw aan het onbeduidendste contract geheel het
dwangapparaat wordt in beweging gezet eener boven de partijen staande macht; maar
dat, andererzijds, die opper-rechtsbewaarder zelf, juist omdat hij is, die hij is, indien
door hem een dringende eisch van onpartijdig recht doen wordt miskend, niet weêr
op zijne beurt door een' nog hooger staande kan worden tot rede gebracht in de
vormen des rechts. Nog éens: wij dienen bij die ongerijmdheid ons neêr te leggen;
zij is nu éens de tragische fataliteit in alle rechtsleven. Doch geheel iets anders ware
het en stellig ongerijmd, die afgeleide, en slechts uit aanmerking van factische
onvermijdbaarheden te aanvaarden, norm nu te gaan stellen met B o d i n en anderen
tot een primair gebod, en daaruit dan een' vrijbrief af te leiden voor den ‘souverein’,
om, als zoodanig, naar willekeur den meester te gaan spelen over hen, wien hij de
wet geeft. Men bedenke toch nog eens dit: zelfs eene volslagene, tijdelijke onmacht
van justitie en politie zou mij geen recht geven om mij ontheven te rekenen van
contractueele banden, die ik jegens U mij mocht hebben aangelegd. Nu dan: zoo
geeft dus ook de blijvende ontstentenis van dwingend gezag boven hem den
opperwetgever geen recht tot legifereeren naar welbehagen. Gelegenheid toch tot
dwangoefening is niet rechtsvoorwaarde, maar, zoover mogelijk, rechtseisch.
Gebondenheid, derhalve, strict en, naar den regel, onvoorwaardelijk, aan de
bestaande wet; maar dan daarnaast: vrijmoedigheid in hare critische toetsing aan den
ideëelen rechtseisch, dat is de dubbele plicht, dien het idealisme zijnen jongeren
afvergt. ‘Gebondenheid aan de bestaande wet’, niet slechts in daden, neen ook in het
verstandsgebruik bij de uitlegging der wet. Haar zin, al druischt hij menigwerf tegen
wat wij rechtvaardig achten in, behoort toch altijd, ook door ons, slechts uit haar
zelve, niet uit ons anders-wenschen te worden verklaard. Dat was (het
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zij uitgesproken met oprechte erkentenis van Mr. L o h m a n 's meerderheid in tal van
andere opzichten) de stevig vastgehouden grondgedachte, die in wel menig
hoofdgeschil van stellig recht ons andere wegen dan de zijne deed bewandelen, en
dus het meerendeel der afwijkingen tusschen onze lezing der grondwet en den inhoud
van zijn boek begrijpelijk maakt. In het critisch toetsen, daarentegen, of liever: in de
keuze van den toetssteen, heerscht grootere éenstemmigheid. Zij ook het wijsgeerig
uitgangspunt verschillend, éen is, in hoofdzaak, het inzicht in wat noodig ware en
dreigt te loor te gaan. ‘Steeds moet’, zegt Mr. L o h m a n in den aanhef van zijn boek,
‘steeds moet het streven des wetgevers zijn, de vóorschriften zoo in te richten, dat
de onpartijdige beoordeelaar de billijkheid ervan moet toegeven’. Men zal wel gaarne
erkennen, dat tusschen den Schrijver dier zinsnede en den idealist, op bladzijde 12
dezer studie aan het woord, de kans niet hopeloos staat op overéenstemming omtrent
den koers, die aan de constitutioneele ontwikkeling van het koningrijk der
Nederlanden voorshands het liefst moet worden toegewenscht.
Die koers heet ‘afbuiging van de verkeerde lijn, die aangaat op
conventie-heerschappij’. De onpartijdigheid, door Mr. L o h m a n en den schrijver
dezer regelen om strijd het landsgezag op het hart gebonden, als zijne hoofddeugd,
wordt in een' tijd gelijk den onzen slechts gewaarborgd door zulk een, naar vermogen,
evenwicht houdend verband, als waarvan reeds de grootste onzer grondwetmakers
(naast Va n H o g e n d o r p ) een juist, rechtvaardig, nationaal en verstandig
staatsbeleid afhankelijk noemde. Zij is niet het veiligst - verre van dien! - bij den
éenen absoluten wil eener door keuze saamgestelde kamer, waar eene
partijmeerderheid de wetten stelt en de regeering voeren laat door hare leiders naar
haar welgevallen, terwijl de regelmatig overstemde kleinere helft - in dubbelen zin
- ‘mag toezien’. ‘Wij hebben’, gispte op 22 Februari 1887 het geachte kamerlid voor
Goes, ‘eene constitutie, die niet de geringste waarborgen geeft voor de verdediging
van
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de rechten der minderheid.’1) Onbillijk in zijn' krassen vorm, gaf toch dat oordeel
scherp de richting aan, waarin wij ons alreeds te ver hebben bewogen. Eene richting,
van wier uitkomst onder naburige landen met name Frankrijk ons sinds jaar en dag
een afschrikwekkend beeld geeft te aanschouwen, dat wel wat meer dan dus ver is
geschied door ons met ernst mocht worden ter harte genomen.
Maar hoe? zoo vraagt het oppervlakkige kind des tijds, is dan de meerderheid der
mondige bevolking, gelijk zij zich weêrspiegelt in de grootere helft der kamer, die
zij koos, niet, alles wel gewogen, de aangewezene vertolkster van het algemeen
belang? Laat op die vraag eens het antwoord zijn gegeven, niet door een' dier
verdachten, voor wier vermaan, omdat zij nog de mis bezoeken of de predicatie, een
twintigste-eeuwer, op de hoogte van zijn' tijd, bij vóorbaat de ooren sluit, maar door
een' man van onverdenkbare geestesvrijheid, den fijnzinnigen leidsman der Fransche
positivisten, sedert hun tweede grootmeester, E m i l e L i t t r é , de oogen sloot; wij
bedoelen P a u l L a f f i t t e . In zijn nog altijd lezenswaardig boekje. ‘Le suffrage
universel et le régîme parlementaire’, werpt hij ook zelf het genoemde bezwaar zich
tegen. Maar, zoo vervolgt hij dan,2) wat is het algemeen belang? Men kent de gangbare
omschrijving: ‘Het algemeen belang is de som der bijzondere belangen.’ Intusschen:
daar de bijzondere belangen met elkander in strijd kunnen wezen, heeft òf dat gezegde
geen' zin, òf het beduidt dat het algemeen belang moet zijn het belang der meerderheid.
Welnu: ik ken maar weinig streelende leugens, zoo algemeen verbreid en zoo
gevaarlijk.
Let, aldus ging hij voort, op welke menschengroep Gij wilt, bijéengehouden door
een gemeenschappelijk denkbeeld, eene zedelijke gebondenheid. Gij zult er haast
altijd een of ander belang vinden van het geheel, geboren buiten de bijzondere
belangen der leden om, en soms daartegen ingaande. In een gezin, bij voorbeeld, kan
het een belang der éenheid zijn, dat elk der zoons een stuk van zijn

1) A r n t z e n i u s . ‘Handelingen’. V. blz. 204.
2) Blz. 13 en v.v. der uitgave van 1888.
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erfdeel opoffere, om het behoud te verzekeren van een familiegoed, waaruit de
meesten hunner geen voordeel zullen trekken. In een genootschap kan het gezamenlijk
belang meêbrengen de afzondering van een reserve-kapitaal, met het oog op de kwade
kansen eener toekomst, die het thans aanwezige geslacht niet zal beleven. Denkt ook
aan het leger: nergens misschien maakt zich het verschil zoo voelbaar tusschen het
éenheids-belang en de som der deel-belangen. Wat is het belang van de soldaten,
hoofd voor hoofd? Dat de dienst steeds meer worde ingekort. Wat is het belang des
legers? Dat de dienst lang genoeg zij, om de oefeningen hare vruchten te doen dragen.
Welnu: een meerderheidsbewind heeft onveranderlijk de strekking om het belang
des geheels ten offer te brengen aan de deelbelangen der leden, de levenseischen der
toekomst achter te stellen bij de veraangenaming, of het gemak des oogenbliks.
Iets anders komt daarbij. Niet slechts het landsbelang, ook de idee des rechts dreigt
bij conventie-heerschappij te komen in de knel. Zoo diep en waar heeft M a r c
G u y a u het gezegd, al staat het in een boek, dat hij maar liever ongeschreven moest
hebben gelaten:1) ‘het begrip des rechts sluit steeds het begrip van een te brengen
offer in zich.’ Rechtsorde is belemmering. Zij perkt onze begeerten in, om ze te
kunnen toelaten. Zij is een harmonieus geheel van hindernissen tot het beteugelen
van de regellooze verlangens der individueele en corporative zelfzucht.2) Wat, echter,
wordt er van die gelijkmatige intooming aller begeerlijkheden, waar de almacht van
de volkskamer vrij spel laat aan het welbehagen der helft plus éen? ‘Het algemeen
belang’, eerst vereenzelvigd met het belang der meerderheid, dreigt er, hetzij vroeg,
hetzij laat, al verder te worden verschrompeld tot dat der meerderheid in de
meerderheid.3) De afgevaardigde wordt van lieverlede een zaakwaarnemer zijner
kiezers, optredend enkel voor de eischen en de grieven, tot

1) ‘l'Irreligion de l'avenir.’ P. 220.
2) J u l e s D e l a f o s s e . ‘Théorie de l'ordre.’ (1901). P. 299 en 302.
3) P a u l L a f f i t t e . ‘Le suffrage universel et le régime parlementaire.’ (1881) P. 22.
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wier behartiging hij werd uitgezonden. Wat zouden anders ook de meesten van hem
vragen? Zijn wij niet bijna allen tegenwoordig uitsluitend in beslag genomen door
het werk van heden en de zorg voor morgen? Wien blijft dan nog de tijd om ook
eens nu en dan 's lands toekomst te bedenken? Zoo ijvert de uitverkorene eener
koopstad van zelf voor vrijen handel, die van een nijverheidsdistrict voor invoerrecht.
De kunst is maar voor elk dier twee, eene groepeering te helpen maken, die, talrijker,
dus machtiger dan andere, zijnen lastgevers het gezag des staats ten dienste stelt.
En bleef het nog maar bij factie-wetgeving! Verhonderdvoudigd echter wordt het
kwaad, waar, door de samentrekking van het bestuurssysteem, de tijdelijke
conventie-meerderheid en haar uitvoerend comité (de regeering) macht verkrijgt,
niet slechts om wetten uit te vaardigen naar welgevallen, maar ook om deze toe te
passen naar hare luimen, of.... buiten toepassing te laten, als zij het zoo verkiest. Dat
is, naar het oordeel van een' onpartijdigen kenner,1) het groote kwaad, waarin de
politieke lusteloosheid wortelt van het Frankrijk der derde republiek. In dat, door
zijne historie haast nog meer geplaagde, dan van nature rijk bedeelde, land hebben
eerst zijne koningen, zoover zij er kans toe zagen, toen de conventie onder
R o b e s p i e r r e , daarna N a p o l é o n een stelsel gevestigd van dagelijksch bestuur,
dat van de wieg tot het graf den burger op zijne gangen naspeurt, om hem te
ringelooren2). En het recht om die armée te recruteeren en te commandeeren berust,
.... ja, bij wie? Bij hare verantwoordelijke hoofden, de ministers? Te nauwernood.
Want zij bestaan bij de genade der kamermeerderheid, die hen aan het roer bracht.
Dan, van die, tijdelijk machtigste, partijengroep? Ten deele slechts. Want deze zelve
heeft niet haar' eigen wil; zij weet, dat achter ieder harer leden zijne kiezers schuilen,
die hem bekleedden met zijn ambt, maar ook daarvan ontkleeden zullen, als hij hun'
zin niet doet. Dan, van die kiezers, die de meerder-

1) B o d l e y . ‘France.’ I (1898) P. 30. Cf. II (1898) P. 172 en 258.
2) P a u l L a f f i t t e in het aangehaalde boek blz. 46.
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heid hielpen vormen? Nog ééns ten deele alleen. Want hunne duizenden vermochten
niets, zoo er geene ‘leiders’ waren om hen in vendels in te deelen en onder tucht te
brengen. Zoo komen wij ten slotte bij die ‘leiders’, de onbloedige Jacobijnen onzes
tijds. Zij zijn, in het eind, de ongenoemde, onaansprakelijke meesters, die achter het
uithangbord van ‘volksbewind’ de wet stellen in het Fransche huis. Zij maken,
rechtstreeks, de afgevaardigden en zetten dezen naar hunne hand. Door die
afhankelijke lasthebbers houden zij, middellijk, den levensdraad in hunne vingers
van het zittend cabinet. In ruil voor hun vertrouwen en hun' steun, is de regeering
wel gedwongen, de onmetelijke macht, die het stelsel des bestuurs in hare handen
plaatst, inzonderheid: haar uitgebreid benoemingsrecht, te oefenen in gedienstigheid
te hunnen believe. ‘Geen senator en geen afgevaardigde der regeeringspartij, of hij
sleept achter zijne rokspanden een' tros mêe van beschermelingen uit zijn district,
wier diensten hij uit lijfsbehoud beloonen moet op kosten van de schatkist.’1)
Natuurlijk, echter, dat in het eind die tros alweêr zijne posten en gunsten niet ontvangt
om niet. Zijn dank moet uiting vinden in handlangersdiensten bij de stembus. In éen
woord: ‘do ut des’ en ‘da ut dem’, ziedaar het kort begrip van geheel dit
regeeringsbeleid. ‘Het parlementsbewind’, dus schrijft een man, die het weten kan,2)
in termen, wier toon van hartstocht te veelvuldig door anderer getuigenis is
gerechtvaardigd, om twijfel te mogen wekken aan de juistheid van hun' inhoud, ‘het
parlementsbewind, zooals het ten onzent wordt in practijk gebracht, is ontaard tot
eene heerschappij van betrekkelijk luttele familiën, die den staat rentegevend maken
te haren bate, gelijk eene vennootschap het een monopolie doen zou.’ En het ergste
is, dat, met dit alles, het land verzeild raakt in een' noodlottigen cirkel. Dezelfde
macht, toch, welke die ‘broederschap der universeele candidatuur’ zich aldus heeft
veroverd, wordt, in de eerste plaats, gebruikt als middel tot hare eigene bestendiging
en versterking. De

1) J u l e s D e l a f o s s e ‘Théorie de l'ordre’. (1901) blz. 122.
2) Hetzelfde boek blz. 64.
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staatsknutselaar van beroep is als eene microbe, die zich vastnestelt in een levend
weefsel, terwijl zij het verwoest1).
‘Overdrijving,’ zegt deze of gene; ‘de achterklap van teleurgestelde
staatslieden-in-hope, die den gelukkigen mededinger beschuldigen van hetgeen zij
zelven hadden willen doen, ware hun slechts de fortuin wat gunstiger geweest’. Wie
zoo spreekt, ziet voorbij de feiten, waardoor de algemeene aanklacht wordt gestaafd.
Eénmaal in het jaar, toch, pleegt van ouds, hetgeen gemeenlijk achter de schermen
blijft, ten deele althans gebracht te worden voor het voetlicht. Het is bij de openbare
beraadslaging over het ‘budget’. ‘Dan komt de staat in veiling, en alle heerlijkheden,
op de aanplakborden bij den stembusstrijd den kiezers vóorgespiegeld, ontmoeten
elkaar op de nationale verlanglijst’2). Maar daarenboven gaan, sinds nog niet langen
tijd, de feiten zich vermenigvuldigen. Dit, wellicht, is het bedenkelijkste teeken, hoe
diep zich het euvel reeds heeft ingegraven in het lichaam van Frankrijk: men houdt
allengskens op met zich te schamen voor zich zelven. Practijken, tot dusver, als
weinig eervolle noodzakelijkheden, verzwegen, beginnen met eene cynische effenheid
te worden aangeprezen, als volkomen onaanstootelijk. Men weet, hoe stelselmatig
alreeds Gambetta den talrijken beroepsstand der handelsreizigers door openlijke
vleierij te winnen zocht, omdat hij hunne hulp op prijs had leeren stellen, als eene
georganiseerde verkiezingsagentuur. Nieuw, echter, is het, dat het tegenwoordig
hoofd des cabinets bekleeders van zoo teer een ambt, als het onderwijzerschap aan
de openbare school, ten aanhooren der pers geeft te verstaan, hoe de regeering en
hare meerderheid van hen gelijke hulp verwacht.

1) Men zie nog, behalve de genoemde geschriften, R a o u l F r a r y . ‘Manuel du démagogue’,
H.A. T a i n e ‘Les origines de la France contemporaine’. Dl. IV, inzonderheid blz. 429 n.l.
E u g è n e d'E i c h t h a l . ‘Souveraîneté du peuple et gouvernement’. (1895). C h . B e n o i s t .
‘l'Orginisation du suffrage universel’. O o k D e Vo g ü ê 's bekenden roman ‘Les morts
quiparlent.’
2) T. C e r f b e r r . ‘Essai sur le mouvement social et intellectuel en France depuis 1789’. (1902)
P. 69.
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Nieuw is, vooral, ook dit, dat zelfs eene rechtbank, tot oordeelen geroepen over de
strafwaardigheid van zekere rustverstoorders, wien invloedrijke politieke vrienden
des ministers hun' steun verschuldigd achtten, zich haar vrijsprekend vonnis zag
vóorgeschreven door den onder-prefect ter plaatse. Niet onbekend ook was in den
regeeringskring sinds lang hetgeen ‘van de ouden is gezegd’: ‘Gij zult Uw' (politieken)
naaste liefhebben, maar Uw' vijand zult Gij haten.’ Doch onbekend was tot vóor kort
het gebruik, den ambtenaren bij het gewestelijk bestuur berekenend gunstbetoon
jegens partijgenooten in dienstbrieven van regeeringswege op het hart te drukken.
De gevolgen zijn niet uitgebleven. Volijverige beambten zijn reeds zoover gegaan,
zelfs hun bescheid op de verlofaanvragen voor den oogsttijd, door
landskinderen-onder-de-wapenen ingediend, afhankelijk te stellen van ontvangen
inlichtingen nopens de staatkundige rechtzinnigheid der verzoekers. Eene toelichting
in feiten tot de openhartige uiting van een kamerlid, dat de quittantie wegens
lidmaatschap van eene kiesvereeniging der meerderheid verheerlijkte als den titel
van aanspraak op alle gunsten des bewinds. Ja, de geachte afgevaardigde
B e a u q u i e r , onthutst, klaarblijkelijk, door de ervaring, dat zoo gezwind het getal
der posten niet kon klimmen, of het bleef nog steeds beneden dat der postenjagers,
durfde in eene tafelrede voor zijne kiezers hun het verrukkend uitzicht openen op
een systeem van spionneering over de gedragingen aller ‘verdachte’, of ‘lauwe’
ambtenaren, met het doel om bij de eerste betrapping op onrechtzinnige politische
gevoelens den dienst des staats te ‘zuiveren’ van zoo gevaarlijke bestanddeelen. Het
verklikkers-stelsel van M a r a t en R o b e s p i e r r e , den weg bereidend voor het
Americaansche beginsel, dat ‘den buit’ opeischt voor ‘de overwinnaars’, voorwaar,
men is al heel ver heen, waar zulke dingen worden aanbevolen door een' man op het
kussen!1)
‘Gevaarlijke helling’: zoo waarschuwt ons sinds kort

1) Men vergelijke met het vóorgaande het artikel ‘Où est le gouvernement?’ in de ‘Revue des
deux mondes’ van 1 November 1903, blzz: 47-61.
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wel menige bonte paal, terzijde onzer groote wegen opgericht. Eene dergelijke
waarschuwing, niets anders, wil het hier geteekend beeld van Frankrijk zijn. Staan
toch de feiten ons voor oogen ten bewijze, dat onze grondwet geen voldoende
tegenwichten kent tegen toch altijd denkbare heerschzuchtige neigingen der
volkskamer, dan mag het tafreel van wat zulk een verbroken evenwicht al elders over
land en volk gebracht heeft wel ernstig ons doen inkeeren tot ons zelven. Wij hebben
sedert wel haast drie kwart eeuw te uitsluitend ons gewend, het gevaar van
onbeteugelde oppermacht te zoeken achter een' enkelen bepaalden staatsvorm:
éenhoofdige, persoonlijke al-regeering. Het kwaad van een veelhoofdig, onpersoonlijk
despotisme bleef buiten onzen gezichtskring. Zoo wij al soms ook daaraan even
dachten, wij susten, licht, onze opkomende zorgen met het sophisme, dat burgers,
die door middel van hun stembiljet den staatswil meê bepalen, van hem geene
buitensporigheid te duchten hebben. In elk geval kalmeerde ons een beslist vertrouwen
op ‘de openbaarheid’, waarzonder immers parlementsbewind ondenkbaar is. Het
wordt tijd, dat rustige vertrouwen te laten varen. De oogen moeten opengaan voor
het feit, dat, naast de weldaden van openbare zorg voor de openbare zaak, waardoor
regeering met vertegenwoordigende lichamen zich hoog boven verborgen
cabinets-bewind verheft, conventie-almacht ook hare bijzondere éuvelen meêbrengt,
die in gelijke mate niet aan heerschappij eens enkelen zijn verknocht. Het is eene
der verdiensten van L a f f i t t e , die euvelen, en met name éen daarvan, reeds bijna
twintig jaar geleden zeer juist te hebben erkend en aangewezen. ‘Eene vergadering’,
schreef hij,1) ‘deugt niet voor besturen. Daartoe wordt kalm beraad vereischt. En dat
juist is het, wat eene vertegenwoordigende kamer mist. Er is iets van magnetiseering
in omhaal en toestel der zittingen, in de tegenwoordigheid van toehoorders, in de
groote woorden sommiger sprekers, in de tusschenwerpingen hunner ambtgenooten.

1) Blzz. 50 & vv. van het aangehaalde boek.
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Hoe talrijker zoo'n lichaam is, te meer uiten er zich toeneiging, toorn, haat, geestdrift
in een' hartstochtelijken vorm. En niets is zoo zeer als hartstocht in tegenspraak met
den geest, waarin 's lands zaken moeten worden behartigd. Ook zijn vergaderingen
onbevoegd in technische vragen. Telkens gebeurt het, dat saamgestelde belangen in
het spel zijn en tegenstrijdige overwegingen moeten worden vereffend. Maar
meerderheden toonen licht eene overhelling om door te houwen, liever dan te
ontwarren. Geef verder op de wispelturigheid van zulk een lichaam acht. Zeker:
vasthoudendheid aan overgeleverde gewoonten kan verworden tot sleur. Bij gebrek,
echter, aan vastheid, wordt het bestuur door ongestadigen gang bedorven. Maar het
ergste’, schreef L a f f i t t e , en daarin had hij, naar het ons schijnt, gelijk, ‘is de
versnipperde aansprakelijkheid van zoo'n gezelschap. Verdienste en schuld, over
zoovele hoofden verdeeld, zijn niemand tot eer of tot schade. Eene verantwoording,
die men met honderd anderen of meer te zamen draagt, weegt niet zwaar. Zelfs het
vooruitzicht op het kiezersvonnis, twee, drie jaar verder, wat beduidt het? Het
geheugen van een' kiezer is zoo kort.’ En, mocht hij daar vooral nog hebben
bijgevoegd, het helpt in geen geval tegen vormen van ongerechtigheid, die juist ten
gevalle der raddraaiers in het kiesdistrict gepleegd zijn.
Wat te doen met het oog op de feiten waarop hier de vinger gelegd -, de, daarmêe
gegeven, mogelijkheden, waartegen gewaarschuwd werd? Vóor alles dit: als
staatsburger, heeft ieder, die de, hier gewraakte, richting in ons openbare leven mede
afkeurt en de gevaren, daaruit spruitend, ducht, te getuigen, waar het pas geeft, van
die gevoelens, en deze in daden om te zetten, zoo vaak zijne burgerrechten hem eene
gelegenheid daartoe openen. Geene gemakzucht, geen opzien tegen strijd met zijne
wederwaardigheden mag van dien plicht terughouden. Met recht schreef wêer
L a f f i t t e :1) ‘Waar is de bron des kwaads?

1) Blzz. 67 & vv.
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In de zorgeloosheid veler kiezers. Elk wijdt zich aan zijne zaken, of genoegens. Men
kent, men heeft niet langer denkbeelden van algemeen belang. Individualisme heeft
indifferentisme gekweekt. Wel menigeen ook redeneert heel scherp en juist, maar
vergenoegt zich met dat slechts te doen bij het hoekje van den haard. Ga daarmeê
voort, en weldra is de indeeling en africhting der kiezers voltooid buiten U om’. In
de eerste plaats, dan ook, onze persoonlijke waakzaamheid verhoogd!
Intusschen: daar behoeft het niet bij te blijven. Zelfs mag dat niet. Het verbroken
evenwicht in het staatsbestel moet niet slechts door persoonlijke inspanning
onschadelijk worden gemaakt. Ook langs den weg van zakelijke hervorming worde
het geheeld zoover dat kan, of anders in zijne ernstigste gevolgen getemperd. Over
de middelen, die daartoe strekken kunnen, ten slotte nog een woord.
Op tweeërlei wijze (het bleek boven) drukt eene overmachtige kamer, als de Fransche,
zwaar op die bestanddeelen des volks, op die gedeelten ook des lands, die het
vóorrecht missen, bij hare meerderheid in de gunst te staan. Ten eerste: door factieuze
wetgeving, en dan voorts door factieuze benuttiging der middellijke heerschappij,
die zij, langs de ministers heen, zich aanmatigt over geheel het staatsbeambten-corps.
Hoe, allereerst, dit laatste euvel te bezweren? Het bescheid op die vraag vindt zijn
zwaartepunt in een begrip van Britschen huize. Zooveel het even gaat, make men
een beroeps-beambtendom overbodig door ruime toepassing van ‘selfgovernment’.
Onder dien naam verstaat de rechtsgeleerde, sinds éen zijner grootste leidslieden,
R u d o l f G n e i s t , de zaak ontdekte en bestudeerde in haar geboorteland, eene
eigenaardige methode van bestuurvoering, en wel de zoodanige, waar die
bestuurvoering geschiedt, vooreerst in vormen, die den onderdaan eene rechtspraak
waarborgen over de inachtneming der grenzen van gezag en vrijheid, maar bovendien
en bovenal door de bestuurden zelven, zonder loon en naar de mate van elks
draagkracht. Tot het toelichten van die
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omschrijving staat wel geen betere weg open, dan een voorbeeld te kiezen, uit de
Nederlandsche wetgeving der laatste jaren. De wet op de vermogensbelasting1) doet
zulk een vóorbeeld aan de hand.
Die wet draagt (dit zij, om te beginnen, herinnerd) den aanslag op aan een'
ambtenaar, die den titel voert van ‘inspecteur der registratie’. De aanslag geschiedt
in overéenstemming met de opgave van den belastingschuldige, indien haar de
inspecteur geloofwaardig keurt. Ontkent hij echter die vertrouwbaarheid, dan verricht
hij den aanslag ambtshalve; hetgeen, natuurlijk, evenéens plaats grijpt, wanneer de
opgave is achterwege gebleven. Tegen de aanslagen, éens gedaan, kunnen achterna
bezwaren rijzen van tweeërlei aard. Er kan, vooreerst, bezwaar worden gemaakt
tegen een' aanslag, die ambtshalve is verricht. Daaronder moet wêer vóor andere
worden beschouwd het geval, dat iemand opkomt tegen eene beslissing des
inspecteurs, die na ingeleverde aangifte is gevallen, maar de belasting hooger stelt,
dan zij naar het opgegeven bedrag moest zijn geweest. Dat protest wordt, bij wege
van ‘bezwaarschrift’, te kennen gegeven aan den inspecteur, die den aanslag deed.
Wordt deze overtuigd van dwaling, dan mag hij, met verlof van een' hoogeren
registratie-ambtenaar, dien de wet noemt, den aanslag verminderen. Houdt echter de
inspecteur vol, of wel (hier komt een nieuw geval van verzet tegen ambtshalve
verrichten aanslag) geldt het eene beslissing, bij ontstentenis van eigen aangifte des
belastingschuldigen genomen, dan staat appèl open op den ‘Raad van beroep’. Deze
is een lichaam, welks bevoegdheid zich hoogstens over eene provincie uitstrekt. Hij
bestaat uit drie leden, die niet rijksambtenaren mogen zijn, ‘ressorteerende onder het
departement van financiën’. Gedeputeerde Staten der provincie benoemen éen van
hen; de rechtbank der standplaats een' ander; de minister van financiën den derde.
De leiding heeft een vóorzitter met adviseerende stem, dien de koning plaatste op
zijn' post.

1) W.v. 27 September 1892. Stbl. No. 223.
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Eindelijk kan, in de tweede plaats, bezwaar rijzen tegen een' aanslag, die in
overéenstemming met de opgave van den belastingschuldige heeft plaats gevonden.
Dat is (het spreekt van zelf) slechts mogelijk, doordien eene gebeurtenis achterna
wijziging is komen brengen in den toestand des aangeslagenen, waardoor zijne
belastingschuld moet worden kwijtgescholden, of verlicht. Hij kan binnen het
belastingjaar naar den vreemde zijn verhuisd. Ook kan vóor het einde van denzelfden
termijn een vruchtgenot zijn afgeloopen, dat in het belaste vermogen begrepen was.
In dat geval wordt een verzoekschrift om vermindering gericht tot den inspecteur,
en staat van de beschikking, door dezen genomen, appèl open op de kroon.
Waarom dat overbekende voorbeeld werd gekozen? Omdat hier eene regeling is,
waar tweeërlei bestuursinrichting deels naast elkaar staat, deels ook is
in-éen-geschoven: ‘selfgovernment’ en bestuur door beroepsambtenaren. De eerste
aanslag, hetzij ze overeenkomstig eene verstrekte opgave, hetzij ze ambtshalve worde
verricht, geschiedt altijd in het kader der laatstgenoemde methode. Want die beslissing
velt een inspecteur der registratie, een beroepsambtenaar, lid eener hiërarchie met
den minister van financiën aan hare spits, en, als zoodanig, de dienaar, het oor, het
oog, de hand van Zijne Excellentie. Zijne zelfstandigheid is juist zoo groot, als die
‘chef’ wil dat zij wezen zal. Aan de instructiën en bevelen van dezen is hij gebonden,
al gaat hun inhoud nog zoozeer tegen zijne opvatting van recht en wetten in. Betoont
hij zich weêrbarstig, of zelfs maar traag, hij stelt zich bloot aan disciplinaire
bestraffing. Trouwens: in allen deele, voor zijne verhooging niet alleen, maar zelfs
voor het behoud zijner positie, met inbegrip der daaraan verbonden bezoldiging, is
hij afhankelijk van den minister. Deze mag, in den vollen zin des woords, zijn
‘broodheer’ heeten. Kortom: zoo'n ambtenaar is in zijne onzelfstandigheid dienstbaar
orgaan, niet meer, van zijn hiërarchisch hoofd. Middellijk, maar daarom niet minder
wezenlijk, is het de minister, die door hem den aanslag verricht.
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Nu: de hoogere instantie: het appèl. Hier is eene onderscheiding noodig. Men denke
zich, vooreerst, het geval, dat in appèl wordt gegaan van eene beslissing, door den
inspecteur op een verzoekschrift gewezen. Dat is dus een dier zeldzame toestanden,
waar een aanslag, conform de opgave gedaan, te zwaar is geworden door
veranderingen, die achterna zijn ingetreden. Dan blijft het appèl in de zelfde lijn,
waarin het eerste oordeel viel: de lijn der ambtenaren van beroep, uitloopend op den
broodheer, hoofd van het departement. Men wendt zich van des ministers
ondergeschikte tot de kroon; dat is, - daar het koninklijk besluit de
medeonderteekening des ministers dragen moet, - tot dezen. Zijne Excellentie spreekt
dan het laatste woord, waarop, rechtens, alles verstomt.
Doch thans verbeelde men zich eens, dat iemand appelleert, na een' ambtshalve
geschieden aanslag, waardoor hij zich van stonde aan verongelijkt acht, van eene
uitspraak, dus, des inspecteurs, gedaan op een ‘bezwaarschrift’, als straks in de eerste
plaats onder de middelen van verzet genoemd werd. Dan wordt verlaten de lijn der
bestuursinrichting onder ministerieele broodheerschappij, betreden, daarentegen, de
lijn van het ‘selfgovernment’. De zaak, immers, komt ditmaal niet voor een'
hoogergeplaatste op de ladder der belastingambtenaren, een' ‘chef’ des inspecteurs,
maar voor een' raad van vroede mannen, die tot kennisnemen van het geschil zijn
aangewezen, juist omdat zij stonden buiten alle verband van ondergeschiktheid met
opzicht tot het betrokken departement. Ten aanzien des ministers gevoelen zij zich
even vrij, als zich de inspecteur in de macht weet van Zijne Excellentie. Instructiën
en bevelen uit het ‘cabinet’ of de ‘bureaux’ hebben zij niet te wachten. Slechts de
inspraak van hun geweten onder inachtneming der wet behoort hun compas te zijn.
Van disciplinaire berispingen, van vermaning zelfs is hier geen sprake. De gedachte
aan bevordering komt bij hen niet op. Daar om de twee jaar telkens éen lid aftreedt,
heeft, naar den gewonen loop der dingen, elk hunner zes jaren lang recht op zijn'
post. Na omloop van dien tijd kan, het is
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waar, herbenoeming achterwege blijven. Maar zelfs zij, die den minister hunne
aanstelling dankten, vreezen daarom Zijne Excellentie niet, als hun' broodheer. Want
het lidmaatschap van dezen raad is een eerambt; het geeft geen aanspraak op
bezoldiging; het geeft slechts recht, behalve op vergoeding van kosten, op
schadeloosstelling wegens verloren tijd.
Zijn dus de leden in een' raad van beroep tegenover den minister van financiën
niet minder vrij, ja, vrijer, dan een rechter, of een raadsheer tegenover het
departementshoofd voor justitie, het rechtbedeelende karakter hunner taak wordt
daarbij nog met nadruk hun ingescherpt door eene reeks van voorschriften, die den
loop van het geding regelen op gelijke wijze, als door de wetboeken de procesgang
in straf- en burgerlijke zaken beschreven is. In het kort: als bestuursorgaan van den
staat, ontmoet men hier niet den minister, noch Zijne Excellentie in hoogsteigen
persoon, noch ook - in den persoon van een' ondergeschikte, jegens hem aansprakelijk,
van hem afhankelijk; neen, maar een lichaam uit de geregeerden, de
belastingplichtingen zelven. Een comité van notabelen kwijt van dit onderdeel der
staatstaak zich naar het beste weten zijner leden, en zonder dat zij daarbij iemand,
een' minister, den koning zelfs, naar de oogen hebben te zien. Zelfstandig, als een
rechtscollege, met opzicht tot de kroon, jegens de burgers, wien het de mate hunner
gehoorzaamheid aan het staatsgebod inscherpt, gebonden aan beginselen en vormen
van rechtspleging, verzinnelijkt zoo'n bestuurslichaam naar boven en beneden te
gelijk het woord van den Gallischen presbijter Salvianus: ‘Gubernatio ipsa iudicium
est’.
Dat is, zoover toepasbaar, het meest afdoende middel tot wering van
conventie-willekeur in 's lands bestuur. Zijne aanbeveling is geene blauwe theorie;
zij steunt op eeuwenlange Britsche ervaring. Het ‘selfgovernment’ toch, gelijk het
daarjuist omschreven werd, is van ouds her tot diep in de 19e eeuw de bestuurswijze
geweest van het Britsche rijk. Die eigenaardige bestuursinrichting en zij alleen heeft
er het regeerstelsel vergund zich te ontplooien
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tot de maat van vrijheid, die in de 18e eeuw zoo terecht den naijver wekte van den
vastelander. Van vrijheid in den dubbelen zin des woords, als nationale zelfbepaling
en als des burgers veiligheid voor alle overheidsgeweldenarij. In dat bestuurssysteem
toch school eene opvoedende kracht, waardoor de Britsche maatschappij, klasse voor
klasse, kon rijpen tot die staatswijze ingetogenheid, die ook in parlementsbewind
nog vruchten droeg, de idee des rechtstaats niet te zeer onwaardig. Maar wat thans
bovenal de aandacht vergt, het is dit: Door het karakter van rechtsbedeeling, aan dat
systeem eigen, werden de gevaren ondervangen van tyranniek bestuur, waaraan, met
name in den loop der 17e eeuw, het Britsche eiland bij herhaling blootstond. En de
Macchiavellistische machtbegeerte van K a r e l I, én de soldatenheerschappij, door
C r o m w e l l met zijne ‘provinciale gouvernementen’ beoogd, én de absolutistische
toeleg van J a c o b II, zij waren licht geslaagd, zoo destijds het dagelijksch
staatsbedrijf berust had bij een' tros-beambten, die den koning, of den ‘lord protector’,
als zijn' broodheer, moest zijn ter wille geweest. Slechts op het fiere zelfgevoel van
het om niet vervulde eerambt beet zich tot drie maal toe het roofdier, dat de
burgervrijheid te verslinden zocht, zijne tanden stomp. En gelijk het in Engeland den
S t u a r t s en C r o m w e l l verging, zoo zou het overal, waar het staatsbestuur naar
dat oud-Engelsche model geschoeid was op de leest van ‘selfgovernment’, ook eene
heerschzuchtige conventie moeten vergaan. O zeker: in gladheid van loop, in
vaardigheid op het stuk van zaken afdoen kan dat oud-Britsche stelsel van bestuur
met eene geschoolde bureaucratie naar Franschen trant allicht zich nimmer meten.
Men zou echter zoo zeggen: een vaste waarborg onzer burgervrijheid voor
overrompeling van boven is toch wel zóoveel waard, dat men om zijnentwil eene
zekere mate althans van stroefheid in de techniek des bestuurs zich kan getroosten.
Intusschen: het zij toegegeven: er zijn in onzen tijd van altijd meer zich
inwikkelende verhoudingen takken van staatsdienst noodig, zoo saamgesteld van
bouw, zoo prompt
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en vlug in hetgeen er valt te verrichten, dat het daar met het geliefhebber van ‘vroede
mannen’ in hunne vrije uren niet gaat. Deskundige ambtenaren van beroep,
hiërarchisch geordend en gedrild, zijn in zoodanige bestuursafdeelingen onontbeerlijk.
Daar is dan het geneesmiddel, dat wij zooeven als het krachtigst werkend leerden
kennen, ontoepasbaar. Moet nu, waar men met zulk een stuk der overheidstaak te
doen heeft, van het zoeken naar remediën geheel worden afgezien? Dat zij verre.
Ook daar nog kan, hoewel in minderen graad, iets worden bereikt van die
zelfstandigheid des bestuurs tegenover het gemeenelandsgezag, die zelfbeperking
tevens in zijne aanraking met den onderdaan, die Engeland in zijn ‘selfgovernment’
zich zoo volkomen heeft weten te verzekeren. Zoover de eischen van den dienst het
vergunnen, worde de rechtspositie der ambtenaren van beroep derwijze geregeld en
verzekerd, dat zij zich niet voelen overgeleverd aan het welbehagen van den partijman,
dien voor eene wijle het grillig spel der stembuskansen en der parlementskrakeelen
plaatste aan de spits van hunne hiërarchie. En insgelijks drage men zorg, den burger
te vrijwaren voor ambtelijk machtsmisbruik, door, zoo de aard der zaak het slechts
even toelaat, in de opklimmende rij der elkaar contrôleerende instantiën ook zulk
eene in te schuiven, waar zekerheid van onpartijdig oordeel naar de wijze van
rechtspleging gewaarborgd zij. Den dubbelen zegen, in het kort, dien zich
oud-Engeland in zijn staatsbestuur verwierf, door het zooveel mogelijk zonder een
beroepsbeambtencorps te stellen, men poge hem, waar zulk een corps onmisbaar is,
ten deele althans zich te verzekeren door wettelijke ordening van den beambtendienst
en rechtspraak in bestuursgeschillen.
En hoe dan, eindelijk, met die onderdeelen van het staatsbedrijf, waar de eisch
van prompt besluiten, vaardig handelen dermate overweegt, het bonte spel der
aanpassing aan velerlei gegeven feiten zoo weinig ook eene regeling bij vóorbaat
duldt, dat ieder pogen tot het vestigen van rechtbedeelend toezicht, of vaste
dienstordening, zich zelf, hetzij als eene hindernis, hetzij als een' ijdelen schijn ver-
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oordeelt? Daar, luidt ons antwoord, is maar éen remedie: men bedenke zich tienmaal,
eer men ook over zulke aangelegenheden de staatszorg zich laat uitbreiden. Het voor
de hand liggend profijt, dat oefening door de overheid van allerlei bedrijf u, mij en
anderen belooft: ‘de winst voor de gemeenschap’, het technisch voordeel van
‘saamvatting in éen hand’, de verhoogde kans ook om voor zoons of neven een postje
te bemachtigen, dat alles heeft voor wie niet verder kijken dan de lengte van hun'
neus wel machtig veel verleidelijks; ongeveer evenveel als de dampende schotel
linzenmoes voor Ezau, toen hij moe was en honger had. Maar men verlieze toch om
al dat fraais de waarde van ons eerstgeboorterecht, onze staatsburgerlijke vrijheid,
niet uit het oog. Buiten beschouwing blijve thans het verwijderd kwaad, dat
voortschrijdende verambtelijking des volks niet missen kan ten slotte toe te brengen
aan zijne welvaart, door het dooven van kloekmoedigen ondernemingsgeest, door
de broodnoodige kapitaalvorming te stremmen, door de algemeene draagkracht te
verzwakken tezelfder tijd en langs denzelfden weg, waar zij de vorderingen, daaraan
te stellen, verzwaart. Met elk gezin, dat Gij, door het scheppen van eene nieuwe
ambten-groep, verleidt, de toekomst zijner kinderen niet te geven in hunne eigene
hand, maar in de hand van een' minister, hen zich een' weg te leeren banen door
‘antichambres’ aan het Binnenhof, of het Plein, of het Voorhout, in plaats van over
zee, in Indië, in den vreemde, of op kantoor, fabriek en werkplaats in ons land,
verstopt Ge eene bron, die rijk kon vloeien in 's rijks schatkist, en grijpt Gij daar
metéen een' nieuwen handvol guldens uit. Doch dat is nu de zaak niet. Waar het hier
op aankomt, het is het gevaar, toenemende bij iedere schrede vóorwaarts, die wij op
den weg van 's volks verambtelijking doen, dat Nederland alweêr een streekje verder
afdrijft in Franschen koers. Want men bedenke het wel: vervlogen is de oude waan,
als zou des burgers wettelijk eigen-meesterschap voldoende zijn beschermd tegen
ambtelijke bemoeizucht en willekeur van hooger hand door een interpellatierecht
der volkskamer,
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met of zonder den ruggesteun der ‘altijd wakkere openbare meening’. Wie meent
zich tegen Combes en consorten te beveiligen, door zijne toevlucht te zoeken bij ‘het
blok’ der B e a u q u i e r 's, kan evengoed zich wijs maken, dat het hem gelukken zal,
de duivelen uit te drijven door Beëlzebub.
Beperkter, uit den aard der zaak, is de keuze der middelen, waar het erop aankomt,
de factieuze wetgeving te keeren, waarvoor besliste overmacht van een der
vertegenwoordigende lichamen den toegang opent. Reeds werd hierboven ontvouwd,
om welke redenen, in het algemeen, het binden van den wetgever aan hooger toezicht,
hoezeer het ook, afgezien van de vraag der factische uitvoerbaarheid, te wenschen
ware, naar het rijk der ‘vrome’ wenschen moet verhuizen, zoodra men het onder het
oogpunt zijner mogelijkheid beziet. Toch staat men ook zelfs hier niet machteloos.
Het schijnt, ten eerste, niet onmogelijk, in de onderstelling, dat de volkskamer haar
overwicht behoudt, nogtans het ergste misbruik af te snijden, dat zij op het stuk der
wetgeving kan maken van hare macht. En het is, ten tweede, evenmin ondenkbaar,
dat men een' weg vindt, om dat overwicht-zelf te doen plaats maken voor een zooveel
heilzamer evenwicht.
Wat het eerste punt betreft: de weg, die daar te kiezen ware, wordt eenigszins al
aangeduid door hetgeen hierboven werd gezegd van rechtspraak in bestuurszaken.
Is het met gepaste vrijheid der tot wetmatige gezagsoefening verplichte ambtenaren
niet onvereenigbaar, hun eene toezicht oefenende macht ter zij te stellen, die over
de wetmatigheid hunner gedragingen haar oordeel velt, waar deze wordt betwist,
wat kan ons dan beletten, éen trap hooger, eene gelijksoortige instantie te plaatsen
naast den wetgever? Volkómen ongebonden, immers, is ook het werk der wetgeving
ten onzent niet. Het heeft te geschieden naar de aanwijzingen der grondwet. Welnu:
waarom dan niet voor het minst tegen gróndwetschennis van die zijde gewaakt in
rechterlijken vorm?
Het is bekend, dat het raadselachtige tweede lid van
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het 122ste artikel onzer constitutie - ‘de wetten zijn onschendbaar’, - althans, wanneer
men het leest bij het licht, dat de gewisselde schrifturen erover werpen, die rechterlijke
toetsingsmacht niet wil. Maar ook staat vast, dat geen mindere dan T h o r b e c k e
zich tegen de inlassching van die orakelspreuk krachtdadig heeft gekant. Daardoor
‘verbreekt men’ (aldus schreef hij in zijne ‘Bijdrage’) ‘de éenheid der wetgeving;
de grondwet houdt op, grondwet te zijn, en de gewone wetgever, die zijn bestaan en
zijn recht enkel aan de grondwet ontleent, is boven de grondwet. Men geeft vrijheid,
verplicht zelfs tot schennis der grondwet door uitvoering eener niet grondwettige en
dus niet verbindende wet. En verzaking der grondwet te bevelen, ten einde de
betrachting der gewone wetten te verzekeren, ware gewis de zonderlingste
luchtsprong, dien een wetgever ooit had gewaagd. De grondwet is niet voor den
wetgever-alleen, maar voor alle machten en voor alle burgers van den staat
geschreven.’1) Tot zoo ver de leider onzer achtenveertigers. Nu had, zeer zeker, B u y s
gelijk, toen hij daartegenover de bedenking opwierp, dat niet de rechtskracht eener
ongrondwettige wet -, maar veeleer dit de vraag was: wie - wetgever, of rechter over de grondwettige oirbaarheid der wet het laatste woord zou hebben. Maar toch
is er wel reden om te twijfelen, of die fijne ontleder aller parlementaire zonden nog
steeds ‘de waarborgen voor eene deugdelijke verklaring der grondwet, welke de
wetgevende en de rechterlijke macht aanbieden,’ ‘gelijkstaande’2) zou hebben gekeurd,
had hij de afschrikwekkende voorbeelden onder de oogen gehad, die Frankrijk's
nieuwste staatsgeschiedenis, en niet slechts zij, ons, jongeren, dreigend te zien geeft.
Het verdient, dan ook, alle aandacht, dat de man met het doorzichtige masker, de
uitnemende kenner van ons staatsrecht, die wekelijks voorziet in de politische
weetgierigheid van den noord-oostelijken hoek des lands, nog onlangs van dat
‘toetsingsrecht’ zich onder zekere voorwaarden geenszins

1) Blzz. 60-63.
2) ‘De Grondwet. Toelichting en kritiek.’ I 2. (1883) blzz. 634 en vv.
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afkeerig heeft betoond. En dat, terwijl hij waarlijk allerminst verdacht kan worden,
van huis uit het parlementaire stelsel niet hartelijk te zijn toegedaan. Trouwens: houdt
niet zelfs de model-republiek der Vereenigde Staten ons het toetsingsrecht in actie,
en soms in volle actie, vóor?
En nu ten slotte nog: de weg ‘om het (allengs grooter wordend) overwicht der
volkskamer te doen plaats maken voor een zooveel heilzamer evenwicht’. Is onze
ziektebeschrijving van daar straks geslaagd, dan kan op dit stuk nu geen twijfel meer
bestaan. Zal het weêr komen tot het welgeëquilibreerd verband, waarvan
T h o r b e c k e in zijne ‘Narede’ een juist en rechtvaardig staatsbeleid, gelijk het
nationaal verstand dat eischt, afhankelijk noemde, dan moet het ‘budget’-recht der
vertegenwoordiging gematigd worden, in zijne practijk voorshands, en, als de tijd
eens daar is, in de grondwet, bij voorbeeld naar den geest der Ve paragraaf in de
bekende ‘nota’ van Mrs. L o h m a n en D e G e e r . Men kan den stand der vraag in
deze stof niet beter schetsen dan het door die beide rechtsgeleerden van beteekenis
in hun advies aan Zijne Majesteit gedaan is. ‘Het budgetrecht der Staten Generaal’
(zoo las men daar)1) ‘heeft nimmer de strekking gehad om geheel de regeering over
te brengen op de vertegenwoordiging. Ongetwijfeld behoort er op den duur
overeenstemming te bestaan tusschen de kroon en hare ministers éenerzijds - de
Staten Generaal andererzijds; en het kan noch voor de kroon, noch voor het volk
wenschelijk zijn aan de vertegenwoordiging des volks de middelen te ontnemen om
haar wettigen invloed op de regeering uit te oefenen. Een der werkzaamste middelen
daartoe is de verplichting der Regeering om voor elke uitgave de toestemming van
de Staten Generaal te vragen. Doch de beantwoording van de vraag, aan wie de
algemeene leiding in 's lands zaken moet worden toevertrouwd, behoort niet enkel
van de Staten Generaal, noch van elk der kamers afzonderlijk af te hangen.
Dit naar het oordeel van ondergeteekenden niet wel

1) A r n t z e n i u s . ‘Handelingen.’ I. blzz. 95 en v.
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betwistbaar beginsel wordt in vele constitutioneele landen, ook in het onze, feitelijk
miskend. De Staten Generaal kunnen toch beweren het recht te bezitten om de Kroon,
door haar ook het allernoodzakelijkste te weigeren, te dwingen, Haar Ministers te
ontslaan. Afstemming der begrooting heeft aftreding van de Ministers, vaak van het
geheele Ministerie, tot bijkans onontwijkbaar gevolg. Wel oefenen de kamers dat
recht niet jaarlijks uit, maar het bezit van een wapen, waartegen geen verweer mogelijk
is, is even gevaarlijk als het gebruik maken ervan. Het gevolg van de zooeven
bestreden opvatting van staatsplicht is de ondermijning van een gezond staatsleven...
Ondergeteekenden... wenschen (daarom) zooveel mogelijk te voorkomen, dat op de
Kroon een dwang worde uitgeoefend, die alle zelfstandigheid der Kroon doodt. Dit
kan geschieden door òf in de grondwet het gevolg aan te wijzen van de afstemming
van begrootingen, òf uit de grondwet datgene te verwijderen, wat voedsel kan geven
aan averechtsche opvattingen van Staatsplicht. Zij veroorloven zich daarom voor te
stellen, in de Grondwet de bepaling op te nemen, hetzij dat eene eenmaal
goedgekeurde begrooting tot grondslag van het staatsbeheer strekt totdat eene
volgende is tot stand gekomen; hetzij dat geene regeeringsuitgaven in rekening
kunnen worden geleden dan die welke bij de wet zijn vastgesteld, of door de Staten
Generaal zijn goedgekeurd. De vorm, waarin die goedkeuring verleend moet worden,
de duur harer geldigheid en de verdere bepalingen betreffende het budgetrecht kunnen
dan bij de wet worden geregeld.’
Die woorden eischen, thans gelijk vóor zeventien jaren, ja, thans nog meer dan
toen, de ernstigste overweging. Is het niet eene vingerwijzing naar ‘het geestelijk
tweelingbroederschap van G r o e n en T h o r b e c k e ’, waarvan reeds vroeger sprake
was, dat hier twee edele volgelingen van G r o e n eene constitutioneele wijziging
bepleitten, die strekte om ons staatsrecht om te leiden uit hetgeen T h o r b e c k e
vestigde, zonder het te beoogen, naar hetgeen hij beoogde, zonder het te vestigen?
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Om te besluiten: Drieledig is de weg van zakelijk staatsbeleid, waardoor het meer
en meer verstoorde evenwicht in het samenwerken onzer voornaamste staatsorganen
geheeld moet worden, voor zoover dat kan, of anders in zijne ernstigste gevolgen
getemperd. Wat eerstens aangaat het temperen der gevolgen, daar werd, om te
beginnen, het gevaar in oogenschouw genomen, voortspruitend uit de heerschappij,
die eene partijmeerderheid, langs hare ministers heen, kan oefenen over een
afhankelijk beroepsbeambten-corps. Het remedie voor dat euvel heette: ontwikkeling,
zooveel mogelijk, van ons beambtenwezen, niet meer in Fransche, centralistische
richting, maar in den geest van het oud-Britsche ‘selfgovernment’; in elk geval:
vastlegging van des ambtenaars rechtspositie in stellige bepalingen en regeling der
rechtspraak in bestuurszaken; bovenal: bij elk verlangen naar eene nieuwe uitbreiding
van het staatsbedrijf, bezonnen overweging der verwijderde gevolgen, die de daaraan
zich parende vermeerdering van beambten-personeel te lichtelijk na zich sleept voor
de ondermijning van het openbare leven.
Vervolgens kwam in aanmerking de kans op willekeur, die voortkomt uit het
overwicht van eene te machtige volkskamer bij wetgevenden arbeid. Zoover daarbij
zelfs voor lichtvaardige geringschatting der grondwet viel te duchten, werd het middel
tegen dat gevaar gezocht in het toetsingsrecht.
Ten slotte werd de vraag gesteld: hoe het verbroken evenwicht te heelen? Daarop
luidde, overeenstemmend met het bekende denkbeeld der Heeren L o h m a n en D e
G e e r , het bescheid: ‘De groete schroef’, waarmeê sinds 1862 het parlement onze
regeering kan zetten naar zijn' wil, moet worden stopgezet in afwachting van eene
gewijzigde constructie.
In den aanhef van zijn' dialoog over ‘De Republiek’ teekent ons P l a t o een' wijze,
die er behagen in schept, dat jongeren tot hem komen, om in zijn bijzijn vrij en vrank
van gedachten te wisselen over de diepste levensraadselen. Wat den schrijver dezer
bladzijden moed gaf om zich te uiten, als hij deed, het was, dat hij wist te staan
tegenover een' man, niet min groothartig en lankmoedig dan de Platonische Kephalos.
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Berlioz als criticus
Door Dr. J. de Jong.
Indien B e r l i o z kon verrijzen, hij zou misschien met een spottenden glimlach
zeggen: Ik wist niet dat ik zooveel vrienden telde. Te Grenoble werd hem een
standbeeld opgericht en een muziekfeest voor hem gegeven, overal werd of wordt
zijn 100e geboortedag door uitvoeringen van zijn werken herdacht en nog nooit is
er zooveel over hem geschreven als in den laatsten tijd. En wat de beteekenis van
zijn posthumen triumf nog verhoogt, is het feit dat men de eeuwfeesten van twee
zijner tijdgenooten in zijn vaderland bijkans onopgemerkt voorbij liet gaan: twee
tijdgenooten waarvan hij den een niet zetten kon en den ander haatte. Ik bedoel
H a l é v y geb. 1799, die indertijd zoowel in de Groote Opera als in de Opéra-Comique
een eerste plaats innam, en A d . A d a m , geb. 1803, een der corypheeën van het
luchtige genre. H a l é v y 's centenaire werd door de Groote Opera, die vijf of zes
zijner werken op haar repertoire had, geheel geïgnoreerd; in de Opéra-Comique werd
hij, als schaamde men zich over hem, herdacht door een slordige opvoering van zijn
l'Eclair, zonder ook maar het geringste feestelijk vertoon. Wat A d a m aangaat, met
hem maakte Parijs het nog veel erger en men liet het aan L o n j u m e a u , door het
toeval
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van rijm (op ‘beau’) en rythmus gekozen tot vaderstad van den beroemden Postillon
over, den man te verheerlijken, die vroeger, dank zij zijn opera's en balletten, te Parijs
zeer in tel was. Mij dunkt door de schim van B e r l i o z moet om dat laatste vooral
een rilling van pleizier zijn gevaren. Want B e r l i o z kon goed haten.
Kortom er heeft aan de apotheose van B e r l i o z niets ontbroken, zelfs niet de
miskenning van zijn tegenstanders, en zoo iemand, dan heeft hij een ‘bonne presse’
gehad. Sommigen zullen misschien tot de meening overhellen, dat zoo men vroeger
B e r l i o z te veel in het duister liet, men hem thans te veel in het zonnetje heeft gezet,
maar al ware dat zoo, niemand zou het recht hebben zich daarover te verbazen: het
is de oude geschiedenis die jong zal blijven zoolang de menschheid bestaat.
Het steentje dat ik kom aandragen tot den literatuurberg, door B e r l i o z te
voorschijn geroepen, heeft niets met den componist te maken en alleen met den
criticus. Aanleiding daartoe is het onlangs verschenen Les Musiciens et la Musique,
artikelen van B e r l i o z uit het Journal des Débats overgedrukt en van een inleiding
door A n d r é H a l l a y s voorzien1). De aankondiging van dit boek had allen die in
de muziek en in B e r l i o z belangstellen verheugd en blijde verwachtingen doen
koesteren. Deze werden niet geheel vervuld. Vooreerst beloofde de titel door
B e r l i o z zelf indertijd gekozen voor een verzameling opstellen, die in de pen is
gebleven2), veel meer dan de inhoud geeft. Verder komt het mij voor dat de heer
H a l l a y s een betere keuze had kunnen doen uit de talrijke feuilletons over muziek
die B e r l i o z aan het Journal des Débats gaf. En eindelijk: wie dezen bundel leest,
zonder zich door den grooten naam van den schrijver en zijne schitterende kwaliteiten
als auteur te laten verblinden, zal zijn sympathie voor den criticus en zelfs voor den
mensch B e r l i o z eer bekoeld dan verhoogd vinden.

1) Bij Calmann-Lévy, te Parijs.
2) ‘Qui est resté à l'état de projet’, zegt H a l l a y s in een voorbericht.
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Het was door een toeval dat B e r l i o z medewerker werd van het gezaghebbend
Journal des Débats, waar hij C a s t i l -B l a z e opvolgde. Van zijn Rome-reis
teruggekeerd en reeds beroemd door de uitvoering van zijn ouvertures Le Roi Lear
en Les Francs-Juges, van zijn Symphonie fantastique en zijn Harold-Symphonie,
moest B e r l i o z tot schrijven zijn toevlucht nemen, en zijn huwelijk (met H a r r i e t
S m i t h s o n ) had zijn toestand nog moeilijker gemaakt. Hij schreef in de Europe
littéraire, in de Revue européenne, de Monde dramatique, de Correspondant, de
Gazette musicale, maar hij werd slecht betaald1) en hij wist niet meer ‘à quel saint se
vouer’2). Op zekeren dag dat hij er heel slecht aan toe was, schreef hij een allerdolste
novelle Rubini à Calais, die de Gazette musicale opnam en die het Journal des Débats
in October 1834 overnam, met een paar vleiende woorden vooraf over den geest en
de verve van den schrijver. B e r l i o z ging den directeur van de Débats, den heer
B e r t i n , bedanken en deze bood hem de door C a s t i l -B l a z e 's heengaan vacant
geworden plaats van muzikaal medewerker aan. Vooreerst evenwel zag B e r l i o z
zich alleen met de concerten en de Variétés musicales belast; D e l é c l u s e bleef de
Italiaansche opera-voorstellingen en J u l e s J a n i n die van de Opera en de
Opéra-Comique bespreken. Eerst twee jaar later liet J a n i n die aan B e r l i o z over,
het ballet nog voor zijn rekening houdend. Van 1837 tot het einde van 1863 bleef
B e r l i o z in de Débats schrijven3). Natuurlijk moest H a l l a y s een keuze doen; hij
liet terecht de feuilletons ter zijde over B e e t h o v e n en G l u c k , We b e r en
S p o n t i n i , die geheel of gedeeltelijk reeds in de bekende werken van B e r l i o z :
A travers Chants, les Grotesques de la Musique, les Soirées de l'Orchestre en in de
Mémoires werden opgenomen, en gaf in hoofdzaak feuilletons waarin tijdgenooten
van B e r l i o z werden behandeld en wel die, welke beroemd zijn gebleven: o.a.
Auber, Adam,

1) H a l l a y s , Introduction blz. 1.
2) H e c t o r B e r l i o z , Mémoires.
3) Zijn laatste feuilleton was dat over Les Pêcheurs de Perles van B i z e t , 8 Oct 1863.

Onze Eeuw. Jaargang 4

44
H a l é v y , O f f e n b a c h , D o n i z e t t i . Maar in de periode 1837-63 vallen van
A u b e r o.a. Le Domino noir, La Part du diable en Haydée en men vraagt zich af
waarom H a l l a y s juist het feuilleton koos over Les Diamants de la Couronne, een
veel zwakker werk dan elk der drie genoemde. Ieder weet dat Le Toréador van
A d a m een prul is. Maar A d a m schreef in het tijdvak dat ons bezig houdt o.a.
Giralda, Si j'étais Roi en de kleinere operatjes La Poupée de Neuremberg en Les
Pantins de Violette. H a l l a y s koos het feuilleton over Le Toréador. Zoo gaf hij dat
over Le Val d'Andorre van H a l é v y , die in denzelfden tijd o.a. La Reine de Chypre,
Charles VI en Les Mousquetaires de la Reine componeerde. Het is mogelijk dat
H a l l a y s daarvoor zijn redenen had, gegrond op kwaliteiten dier feuilletons uit het
oogpunt van stijl en vorm. Maar in een werk, dat zich ten doel stelt de meening van
B e r l i o z over zijn tijdgenooten te doen kennen, bevreemdt het wel een beetje die
tijdgenooten juist in hun zwakste producten beoordeeld te vinden. Kan het iemand
iets schelen te weten hoe B e r l i o z dacht over Barkouf van O f f e n b a c h , een bij
ongeluk in 1861 in de Opéra-Comique verdwaalde operette? Wel zou men gaarne
het oordeel van B e r l i o z hebben vernomen over Orphée aux Enfers (1858), of over
La Chanson de Fortunio (1861), om slechts een paar O f f e n b a c h j e s te noemen,
die nog niet vergeten zijn. D o n i z e t t i liet in één jaar te Parijs opvoeren La Favorite,
Les Martyrs en La Fille du Régiment. Het zou ons minstens evenzeer hebben
geinteresseerd Berlioz te hooren over La Favorite, als over La Fille du Régiment;
het is waar, men zou dan een zijdelingschen aanval op A d a m hebben gemist - maar
hierover later. Opmerkelijk is het dat in Les Musiciens et la Musique de naam Ve r d i
niet voorkomt, terwijl daarentegen feuilletons over den lang vergeten L i t o l f f en
over den Rus G l i n k a werden opgenomen. Toch liet Ve r d i in 1847 in de Groote
Opera Jérusalem opvoeren (D u p r e z creëerde toen de tenorpartij) en in 1855 Les
Vêpres Siciliennes met de beroemde S o p h i e C r u v e l l i in de vrouwelijke hoofdrol.
Het is moeilijk aan te nemen dat B e r l i o z die opvoeringen

Onze Eeuw. Jaargang 4

45
niet bijwoonde en daarover in zijn blad niet schreef, en in dat geval is het ontbreken
juist van een dier feuilletons een leemte die te betreuren valt.
Maar laat ik niet langer stilstaan bij hetgeen deze bundel niet bevat - genoeg is,
geloof ik, aangevoerd, om mijn beweren goed te maken dat de inhoud en de titel
elkander niet dekken - maar liever dien inhoud eens nader bekijken, met voorbijgaan
van de artikelen over B e r l i o z 's leermeester L e s u e u r , die nog slechts in de lexica
leeft1); over C h e r u b i n i en B e l l i n i meer biographisch en necrologisch dan
critisch; over M o z a r t 's Don Juan en Flûte enchantée, omdat M o z a r t geen
tijdgenoot van B e r l i o z was; over G l i n k a , omdat diens opera's in ons land
onbekend zijn en vermoedelijk wel onbekend zullen blijven; over F é l i c i e n
D a v i d , omdat diens Désert niet tot de dramatische muziek behoort; over L i t o l f f
om dezelfde reden. Want het is mij hier vooral te doen om B e r l i o z als
opera-criticus, B e r l i o z het vonnis vellend over zijn toenmalige mededingers, veelal
gelukkige mededingers.
In de besprekingen van A u b e r 's Les Diamants de la Couronne, van A m b r o i s e
T h o m a s ' Le Caid en A d a m 's Le Toréador treft het dat B e r l i o z zooveel langer
stil stond bij den tekst dan bij de muziek. Hij wijdt bijna negen bladzijden aan den
tekst van A u b e r , tegen drie aan de muziek; voor T h o m a s is de verhouding acht
tot twee; voor A d a m , wanneer de inleiding niet meegerekend wordt (B e r l i o z
neemt dikwijls een zeer langen aanloop alvorens ‘de plonger dans son sujet’ en hij
heeft daarvoor zijn redenen), ongeveer negen tot een. Voor het overige is de critiek
op A u b e r raak: ‘Hoe ook het libretto zij, nimmer dwong dat den componist alleen
banaliteiten te schrijven... Er is een ongelooflijk aantal contredans-motieven in deze
partituur, in het Allegro der ouverture, in de ballades,

1) L e s u e u r werd in 1763 geboren en stierf in 1837; hij was professor aan het Parijsche
Conservatorium en lid van het Institut. Zijn opera's La Caverne en Les Bardes werden indertijd
zeer bewonderd, o.a. door N a p o l e o n .
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duo's, ensembles, overal. Blijkbaar was het 't doel van den heer A u b e r het speciale
publiek der Opéra-Comique te behagen, en te meer naarmate die dansmotieven
minder oorspronkelijk waren. Natuurlijk is daarmede de kwestie van kunst ter zijde
gesteld; en het is niet meer de vraag of de auteur zich verdienstelijk heeft gemaakt,
maar of zijn werk veel heeft opgebracht en lang veel zal opbrengen. De critiek mag
zich evenwel niet achter dergelijke overwegingen verschansen, veel minder den
kunstenaar prijzen om hetgeen in de oogen van degelijke menschen, streng gegispt
verdient te worden, of ernstig de scherts herhalen: “De auteur heeft iets slechts willen
doen; hij heeft zooveel talent dat hij daarin volkomen geslaagd is.”’ En dan somt
B e r l i o z ‘met zorg’ op de ‘rares passages dignes d'éloges’.
De critiek over Le Caid is wat den tekst aangaat vol fijnen spot op S a u v a g e ,
wat de muziek betreft zeer gunstig, veel gunstiger dan men dat verwachten zou.
B e r l i o z noemt de partituur ‘charmante et vive, pétillante de verve’ en treedt slechts
weinig in details. Dat hij Thomas goed doorzag blijkt uit een bespreking van diens
eerste opera la Double Echelle (1837): ‘Zijn stijl heeft geen individueele physionomie;
hij drijft besluiteloos tusschen de Duitsche en de Italiaansche school, hoewel hij
zichtbaar tot de laatste overhelt. Ervaring en nadenken zullen hem weldra den weg
wijzen waar zijn aanleg hem roept en welke die ook zijn moge, wij raden hem dien
zonder meer te volgen. In de muziek, als in alles moet men partij kiezen1)’.
Alvorens Le Toréador te bespreken, doet B e r l i o z zoo als de kat met de muis,
alvorens hij die afmaakt. Hij speelt er mee en spot er mee; hij ironiseert zich zelf,
zijn ‘passie voor critiek,’ en de zaligheid die hij smaakt bij het beschrijven van een
opera-libretto, met de kwellingen van het minnend paar, de beproevingen der
valschelijk beschuldigde onschuld, met de deugd die aan het slot triumfeert, den
bedrieger bedrogen etc.; hij steekt den draak met het publiek, ‘altijd zoo indrukkelijk
en oordeelkundig, nimmer overdreven of aanstellerig.’ Maar hij kan in niets matigheid

1) A d . J u l l i e n . Hector Berlioz, sa vie et ses oeuvres.
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betrachten en zijn schrijflust werd een manie, een idée fixe en dat zou de noodlottigste
gevolgen hebben gehad, indien hij niet het besluit had genomen, met wanhopige
energie weerstand te bieden. Inmiddels groeide de stof aan; toch vloeide er geen
regel uit zijn pen dank zij den eed, dien hij had gezworen. Telkens bezweek hij voor
de verzoeking zich min of meer rechtstreeks met zijn ‘dada,’ het muziekfeuilleton,
bezig te houden. Als hij zich verdiepte in H u m b o l d t 's Cosmos, of aan een partituur
werkte, was de aankondiging van een concert, of het zien van een programma
voldoende om hem naar een zaal of schouwburg te doen snellen. Op zekeren dag
toen zijn feuilletonomanie hem nogal met rust liet, was hij begonnen Shakespeare's
Henry VIII te lezen en dacht hij niet aan opéras-comiques. Midden in zijn extase
wordt hem de eerste opvoering van Le Toréador van monsieur S a u v a g e bericht.
‘Men begrijpt met welk een opgewektheid ik Shakespeare liet liggen en ik riep uit:
Eindelijk dan ben ik wel gedwongen een feuilleton te schrijven; ik kan niet langer
weerstaan; ik zal het schrijven, maar langzaam, tien regels per dag om mijn zaligheid
zoo lang mogelijk te doen duren, zooals de kinderen doen, om hun genot van een
doos lekkers te rekken. En daarom verschijnt mijn verslag van Le Toréador zoo laat.’
Men begrijpt dat na zulk een inleiding van een ernstig verslag geen sprake kan zijn.
Dat van B e r l i o z is van het begin tot het eind een persiflage van S a u v a g e 's tekst
en in dit genre muntte B e r l i o z uit. Daarna volgt een zeer vluchtige bespreking der
muziek, die ‘gaie, semillante, bouffonne’ wordt genoemd, en zelfs, waar het pas
heeft, ‘agréablement démoralisante.’ Bijna zou de lezer gelooven, dat B e r l i o z het
meent, maar daar leest hij op de laatste bladzijde: (over T r a c o l i n 's air)
‘l'instrumentation en est remarquable’, verder van ‘modulations délicieuses et
originales,’ ‘trio supérieurement construit musicalement et dramatiquement parlant’;
hij begrijpt dat B e r l i o z in ernst zoo niet over A d a m schrijven kon en hij is daarvan
volkomen overtuigd als hij stuit op den volgenden volzin: ‘M. A d a m heeft trouwens
de vierde personage van zijn opera supe-

Onze Eeuw. Jaargang 4

48
rieur behandeld: d.w.z. de fluit. Wat meer is, wel wetend, dat “ce qui vient par la
flûte s'en retourne souvent par le tambour,” heeft hij zich ditmaal geheel onthouden
van het gebruik van de groote trom. En Le Toréador heeft niettemin een groot succes
behaald.’
De ironie is hier duidelijk. Zoo duidelijk dat niemand en A d a m zeker niet zich
er in vergissen kon. Niet altijd is dat het geval bij de critieken van B e r l i o z . De
aanhef der critiek over Le Val d' Andorre is inderdaad terecht als model van ‘louange
perfide’ geprezen. B e r l i o z begint met te zeggen, dat het succes dier opera een der
meest algemeene, spontane en schitterende was, die hij ooit beleefde.
Negen-en-negentig van de honderd toehoorders applaudisseerden, keurden goed,
waren bewogen. ‘Een fractie echter, een onmerkbaar kleine, maar die toch uitgelezen
geesten bevatte, deelde slechts met voorbehoud de heerschende meening over de
hooge waarde van het werk; anderen werden het reeds van het slot der 2e acte af
moede te hooren zeggen dat het charmant was... Wat mij betreft, ik heb van harte
goedgekeurd en bewonderd; ik was diep getroffen en dacht er niet aan, terwijl ik
luisterde naar het geestdriftig gejuich van het publiek, op M. H a l é v y het oude
gezegde toe te passen: “Het volk juicht hem toe. Zou hij iets dwaas hebben gezegd?”
Een gezegde meer geestig dan diep, want het volk juicht zelfs het schoone toe,
wanneer het onder zijn bereik valt en het niet op bruske wijze den loop zijner
gewoonten en gedachten verstoort. Le Val d' Andorre is een van die gelukkige werken,
die met den vinger van het succes zijn geteekend en die voldoende zouden zijn voor
den roem van een man en de fortuin van een schouwburg. De vertolking is bovendien
exceptioneel en zooals men het niet zou verwachten in de Opéra-Comique, waar men
zich tot hiertoe weinig bekommerde om de dramatische en muzikale eigenschappen
die zij thans ten toon spreidde’.
Met den laatsten zin was het B e r l i o z zeker volkomen ernst en van daar dat die
de werking der voorafgaande ironische lofuitingen een beetje verzwakt. Zij wordt
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het nog meer door drie bladzijden waarin H a l é v y 's muziek ten warmste wordt
geprezen met hier en daar een lichte critiek er door gevlochten, die de waarde van
den lof verhoogt. B e r l i o z noemt de finale der 2e acte een chef-d'oeuvre en na de
beschrijving er van zegt hij: Ik herhaal: ik geloof dat het een chef-d'oeuvre is. En hij
eindigt zijn bespreking aldus. ‘Ik geloof niet dat men in veel opera's een even groot
aantal belangrijke nummers kan aanwijzen, nummers die bovendien het groot
voorrecht hebben aanstonds te worden opgemerkt en gewaardeerd.’
Eerst met dien slotzin, of liever met het laatste deel er van komt het aapje uit den
mouw, maar de mouw was te lang ditmaal en B e r l i o z zou nu nog kans loopen
voor wie er niet meer van weet en Le Val d'Andorre niet kent, tot de vurige
bewonderaars dier opera te worden gerekend. De ironie, die te lang is volgehouden,
schiet daardoor haar doel voorbij. Elders trouwens had B e r l i o z zich in vollen ernst
zeer vleiend over H a l é v y uitgelaten en wel naar aanleiding van diens Le Shérif1).
‘Deze opera’, schreef hij, ‘heeft een geheel bijzondere physionomie. Zij heeft mij,
bijna van den begin tot het eind, het zeldzame genot doen smaken, dat den musicus
wordt bereid door stoute, nieuwe en knap gevormde composities.’
Men heeft B e r l i o z zeer hard gevallen om zijn critiek van H é r o l d 's Zampa en
na zijn dood heeft J u l e s J a n i n de nagedachtenis van zijn collega trachten schoon
te wasschen, door dat feuilleton voor zijn rekening te nemen, maar hij versprak zich
en noemde Le Pré-aux-Clercs, het andere meest bekende werk van H é r o l d , zoodat
zijn vrome leugen niets baatte. Leest men dat feuilleton kalm over, dan is voor zooveel
verontwaardiging geen reden. Het is waar, B e r l i o z gaat heftig te keer tegen
H é r o l d (dien hij elders een ‘Wéber des Batignolles’ noemde); hij verwijt hem geen
bepaalden stijl te hebben en toch noch Italiaan, noch Franschman, noch Duitscher
te zijn; hij zegt van zijn muziek ‘dat die zeer veel gelijkt op die indu-

1) Le Shérif, tekst van Scribe, werd vier jaar geschreven na La Juive.

Onze Eeuw. Jaargang 4

50
strieele producten die te Parijs worden vervaardigd naar licht gewijzigde, elders
uitgevonden procédés, dat ze is Parijsche muziek en daarom succes heeft bij het
publiek der Opéra-Comique, dat den middenstand vertegenwoordigt, terwijl ze zoo
weinig steun vindt bij de liefhebbers of artisten, die door een fijneren smaak, een
volkomener bewerktuiging, een geoefender redeneering van de menigte verschillen’.
In zijn analyse evenwel van de partituur doet hij toch nogal wijn in zijn water en alle
opmerkingen die hij maakt kunnen den indruk niet wegnemen, dat B e r l i o z in den
grond van zijn hart in Zampa veel te bewonderen vond1). Reeds de toon van het
geheele stuk, waarin geen spoor van spot, of poging tot persiflage is te vinden, bewijst
dat B e r l i o z tegenover een werk stond van beteekenis. Tegenover het slot van zijn
critiek: ‘Deze partituur beantwoordt aan al de voorwaarden die men thans te Parijs2)
aan een opéra comique stelt en de auteurs zijn volkomen geslaagd, daar zij
ongetwijfeld de instemming hebben gevonden van dat deel van het publiek tot hetwelk
zij zich richtten’, kan men stellen het begin: ‘Ik houd niet van Zampa en ziehier
waarom. Er is daarin wel wat men niet dikwijls in de Opéra-Comique vindt: muziek;
er zijn zelfs mooie ensemble-stukken in; maar als geheel, als partituur, die, door haar
onderwerp, wat men ook zeggen moge, een kwalijk verborgen pretensie verraadt,
een pendant te zijn van M o z a r t 's Don Juan lijkt mij Zampa slecht. Zoo waar de
een is, vlug, sierlijk en edel van beweging, zoo valsch is de andere, besmet met
gemeenplaatsen en vulgarisme. Een vergelijking tusschen de teksten der beide
partituren zal beter doen begrijpen het verschil dat ik tusschen beide muzieken vind’.
Hier komt het zwakke punt van B e r l i o z ' critiek duidelijk aan den dag. De
overeenkomst tusschen M é l e s v i l l e 's Zampa en D a P o n t e 's Don Giovanni is
onmiskenbaar en waarschijnlijk is die ook niet toevallig; het stond B e r l i o z vrij
dit te gispen en de verzen van den Fran-

1) Van het geestige duo-trio in de 2e acte zegt hij niets!
2) De cursiveering is van B e r l i o z zelf.
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schen librettist af te keuren, maar zijn bewering dat de muziek zich nauwelijks in
diepte van gedachte, in waarheid van uitdrukking, in distinctie van vorm boven de
verzen verheft, kon hij niet waar maken. En in elk geval was het hoogst onbillijk van
hem met M o z a r t tegen H é r o l d los te trekken. H é r o l d verdiende niet zooveel
smaad - dat blijkt uit B e r l i o z ' artikel zelf - en niet zooveel eer als B e r l i o z hem
bewees door Don Juan er bij te halen.
Toen het Zampa-feuilleton verscheen was H é r o l d al gestorven. Maar
D o n i z e t t i leefde toen B e r l i o z zijn Fille du Régiment te lijf ging. Na een niet
heel trouw overzicht van den tekst, althans van de ontknooping, verwijt B e r l i o z
den Italiaan dat hij zijn muziek voor een groot deel reeds had gebruikt voor een kleine
opera in Italië opgevoerd: een nagebootste of vertaalde Châlet (van S c r i b e , door
A d a m gecomponeerd1). Dat verwijt klinkt zonderling. Niemand heeft er ooit een
componist een grief van gemaakt, dat hij zijn eigen muziek later gebruikte voor een
ander doel, dat hij uit een vergeten werk brokken redde voor een nieuwe compositie.
Dat hebben grooteren dan D o n i z e t t i gedaan. B e r l i o z zelf deed het meermalen2).
Dan zegt hij van de muziek: ‘C'est une de ces choses comme on en peut écrire deux
douzaines par an, quand on a la tête meublée et la main légère’. Misschien, maar
twee dozijn Filles de Régiment in éen jaar, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan
en daartoe is wel een zeer gemeubleerd hoofd en een verbazend lichte hand noodig!
‘De partituur van La Fille du Régiment is een van die welke noch de auteur noch
het publiek ernstig opvatten. Er zijn harmonie, melodie, rythmische effecten,
instrumentale en vocale combinaties in: het is muziek zoo men wil, maar geen nieuwe
muziek’. Aldus B e r l i o z . En hij roemt eigenlijk alleen de door D o n i z e t t i voor
Parijs bijgevoegde nummers: het wals-voorspel van de 2e acte en het trio daarin. Van
de mooie Finale der 1e acte, met M a r i e 's

1) Hij had de opera Betly op het oog (1836 te Napels opgevoerd).
2) Zie H e c t o r B e r l i o z , door R i c h a r d P o h l , blz. 248 en volgende.
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‘Il faut partir’ en het fugato dat er op volgt, zegt hij alleen dat zij geen ‘forme bien
arrêtée’ heeft en dat men er tevergeefs ‘une intention saillante’ in zoekt! Hier is
blijkbaar onwil in het spel en wie het artikel leest zal gemakkelijk de reden gissen
waarom B e r l i o z zoo slecht over D o n i z e t t i te spreken viel. In 1840 was die
Italiaansche componist te Parijs waar zijn opera Les Martyrs in de Groote Opera zou
worden gegeven en een andere, Le Duc d'Albe, werd verwacht; in het Théâtre de la
Renaissance werden Lucie de Lammermoor en L'Ange de Nisida1) voorbereid; in de
Opéra-Comique nog een werk behalve La Fille du Régiment, en eindelijk een opera
in het Théâtre des Italiens. B e r l i o z wiens opera Benvenuto Cellini te Parijs was
gevallen (in 1838) en die in 1839 met zijn Roméo et Juliette-Symphonie een half
fiasco had gemaakt, zag die ‘invasion’ van den vreemdeling met leede oogen. ‘Men
kan niet meer zeggen: de théâtres lyriques van Parijs, maar alleen de théâtres lyriques
van den heer D o n i z e t t i ,’ schreef hij. ‘Nimmer, zelfs niet, toen hij het meest in
trek was, durfde de maker van Guillaume Tell, Tancrède en Otello zulk een eerzucht
toonen. Toch schreef hij gemakkelijk en had hij heel wat in portefeuille. Gedurende
zijn geheel verblijf in Frankrijk gaf hij slechts vier werken en alle in de Opera.
M e y e r b e e r produceerde slechts twee in tien jaren. G l u c k , op vrij hoogen leeftijd
stervend, liet aan onzen eersten schouwburg slechts zes groote partituren na, de vrucht
van den arbeid van een geheel leven. Het is waar dat zij lang zullen duren’. Het is
vermakelijk B e r l i o z aldus te zien zich beroepend op R o s s i n i , dien hij niet kon
uitstaan. Maar nog vermakelijker is het dat B e r l i o z den schijn aanneemt, alsof hij
in het belang van D o n i z e t t i zelf zijn Fille du Régiment afbrak. ‘De maker van
Lucia en Anna Bolena (!)2) deed verkeerd een zoo zwak werk te doen opvoeren op
het oogenblik dat de aandacht der liefhebbers zich gaat spitsen op dat hetwelk met
groote

1) Deze opera werd niet opgevoerd en later door D o n i z e t t i voor de Groote Opera omgewerkt
tot La Favorite.
2) Het uitroepingsteeken is van mij.
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kosten in de Opera wordt voorbereid. Dat kan niet in het voordeel zijn van het succes
van Les Martyrs en wij zouden er niet voor durven instaan dat het aan dat succes
niet min of meer zal schaden. Als men op het punt staat een werk te doen verschijnen
per la fama (voor de faam) moet men er zich voor wachten een pastiche te doen
vertoonen, geschreven per la fame (voor den honger)’ ....En later: ‘De heer
D o n i z e t t i bekommert zich vermoedelijk weinig om de critieken op zijn partituur
(La Fille du Régiment), maar, nog eens, hij doet verkeerd met het oog op Les Martyrs.’
Het is jammer dat H a l l a y s niet het feuilleton van B e r l i o z opnam over Les
Martyrs, eenige weken later geschreven. Hij zelf zegt er van dat B e r l i o z zich
daarin een beetje minder wreed toonde. Intusschen is Les Martyrs verdwenen, terwijl
La Fille du Régiment1) nog altijd in de geheele wereld wordt gespeeld.
Aan het slot van zijn bespreking van La Fille du Régiment gaat B e r l i o z , over
het hoofd van D o n i z e t t i , zijn vijand A d a m te lijf. Na den Italiaan te hebben
getoond zich meester makend van alle Parijsche schouwburgen, zegt hij: ‘Wat zou
meneer D o n i z e t t i wel zeggen of denken, indien Florence b.v. de hoofdstad was
der beschaafde wereld, en vier opera's telde, waarvan drie door de Florentijnen rijk
gesubsidieerd, en indien dan meneer A d a m , niet tevreden met zijn postillonszweep
te doen knallen op het Fransche tooneel, bij de directeuren der drie andere
schouwburgen vertalingen of mélanges gaf van Le Châlet, Le Proscrit, Régine, Le
Brasseur, Le Fidèle Berger, La Reine d'un jour?’2) En dan laat hij quasi D o n i z e t t i
aan het adres van A d a m alles zeggen wat hem, B e r l i o z , op het hart lag. ‘Wat
A d a m er van dacht is niet bekend,’ zegt H a l l a y s , ‘maar D o n i z e t t i werd boos’.
De lezer die er geheel buiten staat, kan niet nalaten de vernuftige wijze waarop
Berlioz

1) Marie was een der glansrollen van... J e n n y L i n d , later o.a. van M i n n i e H a u k . Er
waren dus nog artisten die deze opera au sérieux namen en ze zijn er nog.
2) Alle opera's van A d a m en niet van zijn beste, alle zeer haastig geschreven.
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aldus twee hem onsympathieke confraters tegen elkaar uitspeelde, te bewonderen.
Ik kan over de critiek van O f f e n b a c h 's Barkouf kort zijn. In hoofdzaak is die
gericht tegen de plaats waar deze opera werd vertoond, de Opéra-Comique. In veel
later tijd viel een andere operette Plutus van L e c o c q om dezelfde reden. Een stuk
dat past in het Palais-Royal hoort niet thuis in de Comédie Française en iets dergelijks
geldt voor opera's en operettes. En zoo men in Duitschland een operette van S t r a u s s
Die Fledermaus ‘Hoftheater-fähig’ heeft verklaard, dan is dat een uitzondering
geweest en gebleven. B e r l i o z had gelijk uit zijn humeur te zijn en daar ik geen
noot van Barkouf ken (wie wel?), is het mij onmogelijk te beoordeelen of hij in zijn
wrevel al dan niet onbillijk was jegens den componist. Zooveel is zeker dat hij in
Barkouf niets te prijzen vond, hij vond er zelfs niets muzikaals in, zooals in
R o s s i n i 's opéras-bouffes. Vooral van de orkestratie van de finale der 2e acte raakte
hij buiten zich zelf. ‘De meeste der violisten spelen van avond op Charivariussen’,
laat hij een der toehoorders in den foyer zeggen. Van de vertolkers sprekend begint
hij aldus: ‘Het ongeluk heeft de drie zangeressen getroffen, die elkander bij het
instudeeren der hoofdrol opvolgden. Eerst madame U g a l d e die ziek werd. Toen
kwam mademoiselle S a i n t -U r b a i n : zij werd ziek. En eindelijk mademoiselle
M a r i m o n , die wel was gebleven tot den dag van de uitvoering; zij.....bleef wel en
vertolkte de rol’. Dit is geest en van de fijnste soort.
Van veel waardeering en vooral van groote welwillendheid getuigen de
besprekingen van R e y e r 's La Statue en B i z e t 's Pêcheurs de Perles. Hij zag in
beiden componisten waarmede men rekening zou hebben te houden en sedert dien
is gebleken dat B e r l i o z goed heeft gezien. Daar R e y e r zich eerst op 25-jarigen
leeftijd aan de muziek ging wijden en zijn eerste opera Maître Wolfram van 1854 is,
spreekt 't van zelf dat B e r l i o z in 1862 in hem geen mededinger behoefde te vreezen.
En B i z e t was eerst 25 jaar toen zijn Pêcheurs werd opgevoerd. Geestig merkt
B e r l i o z op: ‘De heer B i z e t , laureaat van het Instituut, is naar
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Rome geweest. Hij is teruggekeerd zonder de muziek te hebben vergeten.’ En aan
het slot, na van B i z e t 's groot talent als pianist en partituurlezer te hebben gewaagd:
‘De partituur van deze opera strekt den heer B i z e t hoogelijk tot eere en men zal
hem als componist moeten laten gelden niettegenstaande zijn zeldzaam talent als
pianist-lezer’. Op zich zelf is de analyse der partituur voor een man als B e r l i o z
zeer laag bij den grond.
Les Musiciens et la Musique bevatten drie feuilletons over G o u n o d ; twee zijn
aan Sapho gewijd (1851, 1852) en een aan Faust (1859). De artikelen over S a p h o
zijn, ondanks het vele dat B e r l i o z afkeurde, vleiend voor G o u n o d , wiens talent
en streven volgens B e r l i o z te meer aanmoediging verdienden, ‘omdat er zooveel
bederf heerschte in de muzikale wereld’, en in wiens eerste opera genoeg ‘schoone
en belangrijke bladzijden’ voorkwamen, om de critiek te nopen die als ‘manifestations
du grand art’ te begroeten. Ja, de heftigheid waarmede hij te keer gaat tegen hetgeen
hem in Sapho mishaagde, bewijst juist dat hij in G o u n o d een echt talent erkende.
‘Indien Sapho behoorde tot die fletse producten, waarin men slechts de nuttelooze
echo's hoort van duizende andere, min of meer welsprekende stemmen, of tot die
van een dwaas muziek-industrialisme zou ik mijn kalmte niet verliezen’, zegt
B e r l i o z zelf. Zijn hoofdbezwaar tegen S a p h o was dat G o u n o d in zijn streven
gewaarwordingen en hartstochten getrouw weer te geven, den vorm uit het oog
verloor. ‘Vóor alles, moet een musicus muziek maken’. De vermaning bevreemdt
misschien een beetje, komend uit den mond van B e r l i o z , van wien een onzer
Hollandsche aesthetici schreef: ‘In de hem kenschetsende werken is B e r l i o z geen
toonkunstenaar meer’1), maar zij was B e r l i o z hooge ernst. Zijn analyse van Sapho
besluit na een gloeiende lofspraak op

1) D.F. S c h e u r l e e r Twee Titanen. Dit dekt zich vrijwel met hetgeen Dr. K o r n g o l d
onlangs schreef: ‘B e r l i o z bestond slechts uit helften en was ook in zekeren zin slechts
voor de helft musicus’ (Neue Freie Presse).
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de slotscène1): ‘Indien de twee eerste actes gelijk stonden met de derde, zou de heer
G o u n o d met een meesterwerk hebben gedebuteerd. Zooals zij is, lijkt mij deze
partituur verreweg beter dan alle vorige op hetzelfde onderwerp geschreven’.
En het volgend jaar, bij de reprise, is B e r l i o z niet minder warm: ‘Dit werk trekt
mij aan, bekoort mij, passioneert mij en ik zal het gaan hooren zoo dikwijls ik kan.
Het schoone is zoo schoon! Het is zoo zelden dat men passie vindt op edele wijze
uitgedrukt, gezond verstand in de kunst, een dichterlijke natuur, de eenvoudige
waarheid, grootheid zonder gezwollenheid, kracht zonder ruwheid!..... Voorwaar, ik
zeg het u, indien de scheikunde een middel bedacht waarmede uit het erts der moderne
dramatische muziek de zuivere gedachten konden worden gehaald, zou men een heel
groot aantal opera's in den smeltkroes moeten doen, om daarin, na het smelten, de
waarde van de 3e acte van Sapho en de mooie nummers der andere actes te vinden’...
En dan van de slotscène: ‘Hier begint een monumentale, volkomene,
bewonderenswaardige orkestratie. Elk der instrumenten zegt wat het zeggen moet,
alles wat het zeggen moet en niets dan dat; de kunst is zoo volkomen dat zij niet
merkbaar is. Men denkt alleen aan het verhevene der algemeene uitdrukking en geeft
zich geen rekenschap van de middelen waarvan de auteur zich bediende..... Dit is
schoon, zeer schoon, wonderbaarlijk schoon!’
Hoe vreemd steekt daarbij het feuilleton over Faust af. Van de vijftien bladzijden
dienen vier tot inleiding2) en dan heeft B e r l i o z nog drie bladzijden noodig, alvorens
hij zijn onderwerp eigenlijk aanpakt. In die drie bladzijden laat hij quasi allerlei
menschen in de corridors van het Théâtre Lyrique van meening wisselen, natuurlijk
zeer tegenstrijdige meeningen. ‘De een spreekt van een succes, de ander zegt dat het
niet amusant is. De een spreekt van

1) ‘Une scène dont la grandeur triste m'a causé une des plus vives émotions que j'ai ressentie
depuis longtemps’.
2) O.a. over G o e t h e 's wandeling met Beethoven.... te Weenen.
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kuisch, de ander noemt M a r g u e r i t e ‘une drôlesse.’ De een acht de kruis-scene
vernuftig, de ander noemt de kerkscene dientengevolge ongerijmd. Volgens een is
de tuinscène mislukt, volgens een ander is het duo overheerlijk, enz. enz.
Vele critici hebben zich van een dergelijke ‘entrée en matière’ bediend, wanneer
ze met hun taak verlegen waren en doen dat nog. Maar het is een beetje ergerlijk dat
een man van B e r l i o z ' gehalte daartoe zijn toevlucht neemt.
Komend tot de analyse zelf, deze begint en besluit met het groot en gerechtvaardigd
succes der nieuwe opera te constateeren. Toch krijgt men den indruk dat B e r l i o z
zich geweld moest aandoen. Hij zegt veel goeds van de orkestinleiding, van het koor
achter de coulisse, van de volksscènes in de 2e acte, van M a r g u e r i t e 's ‘entrée,’
maar zwijgt over M e p h i s t o 's ‘ronde du veau d'or.’ Sterker nog: hij kan zich noch
den vorm noch het accent herinneren van S i e b e l 's ‘petit morceau’ in
M a r g u e r i t e 's tuin! Hij roemt F a u s t 's ‘Salut, demeure chaste et pure’ warm,
maar vindt den vioolsolo daarbij eer schadelijk dan goed voor het effect. De zoo echt
natuurlijke, recitatievische onderbreking in M a r g u e r i t e 's monoloog, acht hij niet
voldoende gemotiveerd. Aan het quatuor laat hij recht wedervaren en niet minder
aan M a r g u e r i t e 's gezang aan het venster. Daarentegen heeft hij weinig op met
het spinnewiellied, waarvan hij de nabootsende begeleiding onnoodig achtte. Terecht
gispt hij het gebrek aan voornaamheid in het soldatenkoor, maar de serenade van
M e p h i s t o komt hem weinig ‘saillante’ voor! De stervensscene van Va l e n t i n
wordt naar behooren gewaardeerd, van de slotscene echter heeft hij slechts ‘une idée
confuse.’ B e r l i o z voert tot verklaring hiervan aan: ‘Après quatre heures de musique,
on éprouve toujours une grande fatigue.’ De verontschuldiging is er geen. Wat zou
men in onzen tijd zeggen van een recensent, die zulk een excuus maakte om over
een der kapitale scènes van het nieuwe werk van een componist van beteekenis.... te
zwijgen? Men zou hem onbekwaam noemen voor zijn taak, of naar bijzondere redenen
voor zijn zwijgen zoeken. Hier zijn die zonder moeite
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te vinden. Na Sapho had G o u n o d een opera La Nonne sanglante gecomponeerd
(1854) en hoewel die glansrijk viel, kon het B e r l i o z niet aangenaam zijn dat een
ander zich had meester gemaakt van een libretto (het was van Scribe en Delavigne),
waarvan hij twee actes reeds op muziek had gebracht, een zelfs geheel
geïnstrumenteerd, toen Scribe het terugnam.1) Door een Faust te componeeren kwam
G o u n o d voor den tweeden keer in concurrentie met B e r l i o z , wiens Damnation
de Faust in Nov. 1846 te Parijs was uitgevoerd, haar maker een volslagen fiasco en
een groot geldelijk verlies berokkenend.
Tout savoir c'est tout comprendre. De lezer begrijpt nu misschien hoe het komt
dat B e r l i o z , die met zooveel warmte, ja geestdrift G o u n o d 's eerste poging op
operagebied begroette, diens later, in elk geval veel rijper werk zoo koel kon
bespreken. Ook hier heeft de nakomelingschap, evenals in het geval van D o n i z e t t i ,
uitspraak gedaan. Sapho is nogeens in 1884 te Parijs opnieuw gemonteerd, maar kon
zich niet handhaven; alleen de mooie ‘Stances’ hoort men nog weleens in de
concertzaal zingen. Faust wordt nog altijd in alle talen door de geheele wereld
opgevoerd.
In brieven aan zijn vriend H u m b e r t F e r r a n d komt B e r l i o z nog meermalen
terug op G o u n o d . Zoo o.a. over diens Reine de Saba: ‘Ik schrijf u onder een van
die afschuwelijke feuilletons waarmee men geen raad weet. Ik tracht dien
ongelukkigen G o u n o d de hand boven het

1) Tengevolge van allerlei intriges, zegt B e r l i o z . Zie zijn Mémoires deel 2, blz. 306 en
volgende. Sedert dien was B e r l i o z uit den aard der zaak niet goed over S c r i b e te spreken
en het is niet zoo heel onverklaarbaar dat G o u n o d , die S c r i b e 's libretto erfde, ook
daaronder een beetje moest lijden. B e r l i o z was te Londen toen S c r i b e aldus handelde.
Te Parijs teruggekeerd ontmoette hij den beroemden tooneelschrijver. Deze scheen toch een
beetje verlegen met de zaak. ‘Vous le savez, il faut que le prêtre vive de l'autel’, zeide hij.
‘Arme man’, laat B e r l i o z er in zijn Mémoires op volgen: ‘hij kon inderdaad niet wachten,
hij had slechts twee of driemaal honderdduizend francs inkomsten, een huis in de stad, drie
villa's etc.! Toen ik L i s z t de woorden van S c r i b e overbracht, zeide hij; “Oui, il faut
qu'il vive de l'hôtel”, aldus S c r i b e met een herbergier vergelijkend’ (blz. 314).
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hoofd te houden die een ongekend fiasco heeft gemaakt. Er is niets in zijn partituur,
absoluut niets. Hoe kan men op de been houden, wat noch beenderen noch spieren
heeft? En toch moet ik iets te prijzen vinden. Het libretto is beneden alles.’ Dat laatste
is volkomen waar,1) maar was er waarlijk niets in de muziek te prijzen? Het is al te
dwaas. Dan oordeelde de Revue musicale heel wat juister: ‘In La Reine de Saba vloeit
het talent bij stroomen. Overal verraadt zich de hand van den knappen meester, rijk
aan vinding; toch is het geen goede partituur’2).
En in een anderen brief, geschreven kort na de Faust-opvoering, heet het: ‘En is
een afgrond tusschen M e y e r b e e r en deze jonge lieden (F é l i c i e n D a v i d en
G o u n o d ). Men merkt dat hij geen Parijzenaar is. Men merkt het tegendeel aan
D a v i d en G o u n o d ’. Dit brengt mij terug tot Les Musiciens et la Musique, waarvan
de feuilletons over M e y e r b e e r nog niet ter sprake kwamen. H a l l a y s
reproduceerde uit het Journal des Débats twee over Les Huguenots en twee over Le
Prophète. Zij vloeien over van bewondering. B e r l i o z betreurt het dat Les Huguenots
slechts een inleiding, geen ouverture heeft. Hij noemt die van Robert le Diable een
model dat men bezwaarlijk zal nabijkomen en die van Les Huguenots in een ander
genre waardig daarmee te worden vergeleken. Hij roemt bijna alles van de 1e acte
en veel zelfs van de 2e. Van het duel-septuor zegt hij: ‘Composition du plus haut
style, dont les détails sont aussi admirables que l'ensemble et que nous rangerons
parmi les plus belles productions de la musique moderne’. Van de samenzweringscene:
‘Je ne connais pas au théâtre de scène à proportions plus colossales et dont l'effet
soit plus habilement gradué du commencement à la fin’3). Volgen vijf bladzijden
analyse dier scene, die hij ten slotte noemt ‘immortelle peinture du

1) En het is grootendeels hieraan te wijten dat deze opera zich nergens heeft kunnen staande
houden. Maar de aria van B a l k i s is klassiek geworden, een vrouwenkoor eveneens, een
aria van A d o n i r a m bijna.
2) Geciteerd bij H a n s l i c k : Die moderne Oper.
3) Ook de reprise na het ‘Eloignons nous sans bruit’, die dan met een oorverdoovende uitbarsting
volgt?
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fanatisme’. En het duo van Raoul en Valentine is bijna ‘à la même hauteur’. Wat Le
Prophète aangaat, B e r l i o z begint met het libretto te bespreken, dat, zegt hij, alle
voorwaarden in zich vereenigt, die men thans vordert van een ‘excellent poème
d'opéra’. En de lezer begint al zich over zulk een mild oordeel te verbazen. In zijn
analyse der partituur vindt B e r l i o z slechts weinig te gispen. Terecht keurt hij de
vocalises en de slotcadence af van het duo van Fidès en Bertha (1e acte) en verheugt
zich als hij op een fout kan wijzen: ‘J'aurais trop à louer et ma prose deviendrait
bientôt insupportable si quelques grains du poivre de la critique ne venaient en relever
la valeur’, zegt hij. Hij roemt ook zeer het air van Zacharias! Hij kan niet nalaten
den stijl di bravura in den solo van de oude Fidès (3e acte) af te keuren, maar besluit
met Le Prophète te noemen ‘cette grande composition, digne en tous points des deux
chefs-d'oeuvre qui l'ont précédée.’
In zijn tweede feuilleton over Le Prophète apostropheert hij nog eens M e y e r b e e r
over de vocalises in de partijen van B e r t h a en F i d è s . Hij betreurt die en zegt er
zeer juist van: ‘Geloof niet dat het publiek er zooveel van houdt als “muziek.” Het
juicht ze toe, zooals het juicht na een gevaarlijke, goedgelukte toer in het Hippodrôme.
Wat mij betreft, ik beken dat ze mij verschrikkelijk zeer doen, afgezien nog van het
geweld dat daarmede aan de dramatische uitdrukking en de waarheid wordt gepleegd.
Gij weet hoe ik u liefheb en bewonder. Welnu, in zulke oogenblikken, zou ik, indien
gij dicht bij mij waart, indien de machtige hand die zooveel grootsche, prachtige en
sublieme dingen heeft geschreven, binnen mijn bereik ware, in staat zijn daarin tot
bloedens toe te bijten.’
De vrienden van B e r l i o z zijn een beetje verlegen met die liefde en bewondering
voor M e y e r b e e r , een bewondering die zich slechts zelden heeft verloochend.
A d . J u l l i e n verhaalt dat M e y e r b e e r geregeld de opvoeringen van Les Troyens
bijwoonde (in 1863) en dat hij trouwens van den beginne af aan, hetzij uit
nieuwsgierigheid, hetzij uit ‘clairvoyance’ B e r l i o z ' streven en scheppingen
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met aandacht had gevolgd. In haar Lettres d'un voyageur herinnert G e o r g e S a n d ,
dat M e y e r b e e r eens naast haar zat toen men La Marche au Supplice1) van
B e r l i o z uitvoerde; hij had toen in een aanval van gevoeligheid haar hand gedrukt
en warm toegejuicht ‘le grand artiste méconnu, luttant avec héroïsme contre un public
ingrat et son âpre destinée’. B e r l i o z was zeer gevoelig voor deze bewijzen van
achting en J u l l i e n schrijft daaraan zijn geestdriftige artikelen over M e y e r b e e r
toe. En niet alleen over Les Huguenots en Le Prophète, maar nog veel later over
l'Etoile du Nord en zelfs Le Pardon de Ploërmel. H a l l a y s citeert o.a. uit het
feuilleton over l'Etoile du Nord (in Febr. 1854): ‘Verwonderlijk van waarheid,
sierlijkheid, frischheid van ideeën, oorspronkelijkheid, stoutheid en “bonheur.” Naast
de mooiste, meest coquette “chatteries”, vindt men hierin combinaties van een
ontzettende ingewikkeldheid, trekken van hartstochtelijke uitdrukking aangrijpend
door waarheid’. Het is mogelijk dat B e r l i o z eens in een aanval van kwaden luim,
over de drie wederdoopers uit Le Prophète, die hij de drie raven noemde, besloot
met de oneerbiedige boutade: ‘M e y e r b e e r heeft niet alleen het geluk talent, maar
bovenal het talent geluk te hebben2),’ maar het staat vast dat hij van al zijn tijdgenooten
M e y e r b e e r het warmst prees en niet alleen in zijn feuilletons. Ik voor mij maak
daarvan B e r l i o z niet zulk een ernstig verwijt, want ik behoor niet tot hen, die
M e y e r b e e r naar de rommelkamer verwijzen. Nog in den afgeloopen herfst hoorde
ik Le Prophète te Brussel in de Monnaie en was getroffen door de vele schoonheden,
door den onuitputtelijken rijkdom van vinding daarin (ook pijnlijk getroffen door de
overlading en de hinderlijke versieringen en verlengingen waardoor de beste stukken
soms worden bedorven3). Voor hen evenwel die in B e r l i o z

1) Uit de Symphonie fantastique.
2) Zie A d . J u l l i e n : Hector Berlioz blz. 291, noot.
3) Zij die mij geregeld in Het Vaderland volgden, weten hoe ik meermalen den wensch uitsprak,
dat er iemand mocht opstaan, die de macht heeft in de weelderige partituren van
M e y e r b e e r te snoeien en ze aldus voor de toekomst te redden.
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niet alleen den componist, maar ook den criticus ten hemel verheffen, blijft die
M e y e r b e e r -vereering een bittere pil om te slikken.
Les Musiciens et la Musique zal B e r l i o z ' naam als auteur zeker niet schaden. Deze
feuilletons tintelen van geest en fantasie en zoo de stijl hier en daar een beetje druk
en geaffecteerd lijkt1), zeker is het dat weinige critici ooit met grooter meesterschap
de geduchte wapens der ironie en der persiflage hanteerden. Maar de door jaloezie
geinspireerde aanval op D o n i z e t t i , de veranderde houding tegenover G o u n o d
toen deze zijn weg kruiste, doen ons niet hooger denken van den mensch B e r l i o z .
Een criticus moet bovenal betrouwbaar zijn. Was B e r l i o z dat? Het antwoord kan
niet bevestigend luiden. Hij hing te veel van stemming en luim af. De arme F é l i c i e n
D a v i d , dien hij naar aanleiding van zijn ode-symphonie Le Désert letterlijk had
vergood, kon daarvan meespreken toen vijftien jaren later zijn opera Herculanum
werd opgevoerd. B e r l i o z schreef daarover een feuilleton, zegt H a l l a y s : ‘d'une
sévérité mitigée, où le dépit d'avoir été mauvais prophète, se mêlait à la crainte que
tout le monde n'eut pas perdu le souvenir des solennels enthousiasmes de naguère’.
B e r l i o z was ook niet onafhankelijk genoeg. Men weet dat hij het feuilleton
behield niet alleen als een middel om zijn inkomsten te vermeerderen, maar tevens
als wapen tegen de velen die hem en zijn kunst niet wilden laten gelden. Aan den
anderen kant had hij velen ook onder zijn collega's toonkunstenaren te ontzien, en
kon hij zich als medewerker van de Débats niet onttrekken aan zekere inblazingen
en invloeden2). Ware M e y e r b e e r niet zoo machtig geweest, B e r l i o z zou zekere
niet zoo gunstig over zijn werken hebben geoordeeld. Tot op zekere hoogte laat zich
dat verontschuldigen, maar B e r l i o z was zelfs niet altijd oprecht wanneer hij
niemand had te ontzien.

1) B e r l i o z hield veel van c a l e m b o u r g s en was niet altijd kieschkeurig.
2) E. R e y e r in Le Livre du Centenaire du Journal des Débats.
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‘Geloof geen woord,’ zoo schreef hij aan een vriend, ‘van de enkele lofuitingen die
over deze muziek1) in mijn feuilleton van hedenmorgen voorkomen en geloof in
tegendeel “que je me suis tenu à quatre” om die zoo kalm te critiseeren’. Wat had
B e r l i o z te geven om B i l l e t t a , een klavieronderwijzer te Londen?
Men moet meermalen aan den smaak van B e r l i o z twijfelen. Men heeft slechts
te denken aan zijn uitspraken over B a c h , H ä n d e l , P a l e s t r i n a , soms ook over
M o z a r t , C i m a r o s a , R o s s i n i . Van B e l l i n i stelde hij La Straniera het hoogst.
Over B o i ë l d i e u oordeelde hij zeer uit de hoogte. Daarentegen was hij nog al te
spreken over M a s s é 's Noces de Jeannette2). L i t o l f f noemde hij een componist
de ‘l'ordre le plus élevé!’ en La Muette de Portici ‘essentiellement napolitain’.
Opmerkelijk is het dat B e r l i o z menigmaal anderen verwijt, wat hij zelf deed.
Hij, die tegen M o z a r t te keer ging over de coloratuurpassages in de brief-aria van
D o n n a A n n a (in Don Giovanni), bracht herhaaldelijk in zijn Les Troyens
versieringen aan. In een bespreking van G r i s a r 's Le Chien du jardinier prees hij
de bescheiden instrumentatie, ‘éloge rarement mérité depuis l'introduction de
l'orchestrebutor’. Is dat niet een beetje curieus van een man als B e r l i o z , die zich
waarlijk niet ontzag druk te orkestreeren en die er P e r g o l e s e een verwijt van
maakte zijn Serva padrona zoo eenvoudig te hebben geschreven. Herinnert men zich
de bekende tirade van B e r l i o z tegen de zoogenaamde ‘toekomst-muziek’, o.a. wat
hij zegt van het verdringen der melodie, van het meer in het oog houden van de idée
dan van het muzikale element, van het zich geen rekenschap geven van de
moeilijkheden der uitvoering, dan denkt men met S c h e u r l e e r aan het spreekwoord
van de pot en den ketel.
In den grond van zijn hart was B e r l i o z conservatief.

1) Een opera van B i l l e t t a .
2) ‘C'est purement écrit, assez frais, instrumenté avec goût; il y a un peu de sensibilité, un peu
de grâce, un peu d'esprit, un peu de tout’. M a s s é was met dat al over de critiek niet gesticht:
‘B e r l i o z et moi nous ne parlons par la même langue’. (Zie Jullien, blz. 342).
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Hij hield vooral van teedere en klagende melodieën; hij bewonderde D a l a y r a c en
M o n s i g n y , G r é t r y en M é h u l , en dweepte met G l u c k , S p o n t i n i , We b e r
en B e e t h o v e n , maar van deze had hij in hoofdzaak de ouvertures en symphonieën
bestudeerd; B e e t h o v e n 's muziek voor piano leerde hij eerst in de laatste jaren
van zijn leven kennen, want hij speelde geen piano en haatte pianisten. En S t e p h e n
H e l l e r , die veel met hem verkeerde en hem goed kende, geeft toe dat hij weinig
op de hoogte was van moderne muziek in het algemeen.
Er is al zooveel gezegd over de verhouding tusschen B e r l i o z en Wa g n e r , dat
het moeilijk is niet in herhalingen te vervallen. B e r l i o z begreep Wa g n e r minder
goed dan Wa g n e r B e r l i o z en ongetwijfeld heeft Wa g n e r tegenover B e r l i o z
in de muziekgeschiedenis ‘le beau rôle’. Men weet dat B e r l i o z , wiens Troyens
jaren op een opvoering te Parijs moest wachten, zich verkneuterde in den val van
Tannhäuser: ‘Pour moi, je suis cruellement vengé’, aldus het slot van een brief aan
zijn zoon L o u i s 1) na de 2e opvoering. De brief aan madame M a s s a r t over de
première doet nog pijnlijker aan. En B e r l i o z had niet eens den moed zelf in de
Débats over Tannhäuser te schrijven; hij liet dat over aan zijn vriend d'O r t i g u e s ,
die hem weleens meer verving als B e r l i o z niet wilde of kon berichten over een
nieuw werk2). Het feuilleton van d'O r t i g u e s was vrij gematigd en te goeder trouw,
verzekert R e y e r 3) en heel wat minder onrechtvaardig dan de meeste artikelen van
denzelfden tijd over Tannhäuser.
Va u v e n a r g u e s heeft, geloof ik, ergens gezegd dat het een groot bewijs van
middelmatigheid is steeds met gematigdheid te prijzen. Is dit werkelijk het geval dan
zal niemand die B e r l i o z ' critische artikelen leest hem tot de middelmatigheden
rekenen. Als hij prijst doet hij het zeker in den regel ‘à l'éxcès’ en ik sta vermoedelijk
niet

1) Correspondance inédite blz. 280.
2) Dat geschiedde ook toen L i s z t 's Graner Mis te Parijs werd uitgevoerd.
3) Livre du Centenaire, blz. 440.
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alleen met de meening dat hij daarbij vaak meer warmte en geestdrift aan den dag
legt dan scherpzinnigheid, vaak ook meer als dichter dan als musicus oordeelt. ‘Zoo
hij wat hij haat grimmig bij de haren pakt, wat hij lief heeft zou hij bijna uit innigheid
willen dooddrukken’. Het was Schumann die dus schreef.
Vat ik mij samen, dan kom ik tot de slotsom dat B e r l i o z , wien de natuur zooveel
gaven schonk, voor het beroep van criticus eigenschappen miste, die m.i. vóor alles
in aanmerking komen, ja zelfs nog vóor geest en fantasie, die in zoo ruime mate zijn
deel waren: namelijk zelfbeheersching en karaktervastheid. Hij was heftig,
haatdragend, ijverzuchtig en te veel van zich zelf vervuld om objectief te kunnen
oordeelen over het werk van hen die andere goden dienden, veel minder over dat
van hen die hij haatte. Ieder die als criticus optreedt heeft met tal van moeilijkheden
te kampen, die met den aard van zijn arbeid samenhangen en elke critiek is in
meerdere of mindere mate een ‘compromis.’ Voor iemand als B e r l i o z waren die
moeilijkheden grooter dan voor ieder ander, want hij bezat juist die kwaliteiten die
hem meer gevreesd en gehaat dan geliefd maakten. En ter wille van zijn belangen
had hij rekening te houden met allerlei. De journalist B e r l i o z wilde lid van het
‘Institut’ worden1) en hij kon zich dus niet de weelde veroorlooven sommige zijner
toekomstige collega's in het harnas te jagen. De componist B e r l i o z had voor de
uitvoering van zijn composities de medewerking noodig van directeuren, dirigenten,
zangeressen. Hij moest dus wel dikwijls water met zijn wijn mengen en onmogelijke
‘tours de force’ (of ‘de faiblesse’?) verrichten ten einde noch zichzelf noch de
waarheid geweld aan te doen2). De moeilijkheden die B e r l i o z als criticus had te
overwinnen versterken mij in de vaak reeds uitgesproken meening, dat de scheppende
toonkunstenaar niet tevens beoordeelaar moet zijn. Indien men bijv. de critieken van

1) Hij werd dat in 1856. Aan het lidmaatschap was 1500 frs. jaarlijks verbonden. ‘Quinze
feuilletons de moins à faire!’ riep hij uit.
2) B e r l i o z heeft meermalen op welsprekende wijze beschreven hoe zwaar hem de taak van
feuilletonnist viel. En hij schreef daarbij moeilijk. Toch geloof ik met R e y e r , dat schrijven
hem een behoefte was.
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S c h u m a n n thans herleest, zal men verbaasd staan over den lof dien hij toezwaaide
aan componisten waarvan de naam zelfs is vergeten. Herleest men sommige critieken
van B e r l i o z , bijv. die over L i t o l f f en over D a v i d 's Le Désert, dan is onze
verbazing niet geringer, vooral omdat B e r l i o z lang niet zulk een milde natuur was
als S c h u m a n n . Voor een juist oordeel over een componist moet men zich niet
wenden tot een ander componist, tijdgenoot van den eerste1). Ongetwijfeld zou, ware
B e r l i o z niet medewerker van de Débats geweest, de Fransche muzieklitteratuur
tal van schitterende bladzijden armer zijn. Maar de mensch B e r l i o z zou ons
misschien sympathieker zijn geworden, indien wij hem als criticus niet in de kaart
hadden leeren kijken, niet hadden ervaren hoe vaak kleingeestige naijver en bitterheid
zijn pen bestuurden en in gal deden doopen.
Men moet bij B e r l i o z veel over het hoofd zien, want hij heeft niet alleen veel
gehaat, maar ook veel liefgehad en geleden2). Indien dat niet altijd gemakkelijk valt,
dan is het juist omdat B e r l i o z zoo hoog staat, omdat er in den componist en ook
in den mensch zooveel te bewonderen valt. Ik herinner mij een uitspraak van F.
K a i s e r , dat men het recht heeft aan groote mannen op het gebied van wetenschap
of kunst, hooge eischen te stellen ook op zedelijk gebied. Men kan de juistheid hiervan
betwisten: zeker is het dat het ons altijd pijnlijk treft zwakheden te vinden bij hen
die wij vereeren, dat het ons smart als wij ontdekken dat onze heroën in sommige
opzichten slechts heel gewone menschen zijn. En de lezer zal misschien begrijpen
dat wie zich een poos met B e r l i o z den criticus heeft bezig gehouden, niet geheel
zonder teleurstelling van hem afscheid neemt.
December, 1903.

1) W a g n e r schreef met warmte over La Reine de Chypre van H a l é v y (Ges. Schriften I).
2) In zijn affecties, in zijn gezondheid, ook in zijn werk. Toch is er iets verleidelijks in den
paradox van een Fransch schrijver, dat B e r l i o z eigenlijk in het geheel niet miskend is
geworden, maar dat hij veeleer de wereld heeft miskend.
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Iets over Babel en den Bijbel
Door Prof. Dr. G. Wildeboer.
Het is nu al eenigen tijd geleden, dat bij onze Duitsche naburen groote belangstelling
gewekt is voor de gewichtige vragen, die samenhangen met de namen ‘Babel und
Bibel’. ‘Bibel und Babel’ zeggen bij voorkeur anderen, die de hoogere beteekenis
en zooveel mogelijk de oorspronkelijkheid van den Bijbel willen handhaven. Ja, er
is een brochure verschenen onder den opzienbarenden titel: ‘Babel, Bibel und....
Bebel’, waarmeê men wilde aantoonen, dat het loslaten van de goddelijke autoriteit
der Heilige Schrift onvermijdelijk moet voeren tot socialisme.
Inderdaad, het zijn gewichtige vragen, die in het motto ‘Babel und Bibel’ liggen
opgesloten. Moge het wat eenzijdig geformuleerd zijn, er ligt toch waarheid in hetgeen
de Assyrioloog W i n c k l e r gezegd heeft, dat ook onze beschaving tot op Copernicus
van de Babylonische cultuur afhankelijk is geweest, en dat de nawerking op allerlei
gebied zich tot heden toe laat aanwijzen. De gansche oude beschaving van vóór-Azië
was aan Babel ontleend, en het kleine volk Israël, van welks godsdienstige litteratuur
ons, helaas te weinig, bewaard is in ons Oude Testament, maakt daarop geen
uitzondering.
Voor ons gevoel moge er iets hinderlijks zijn in de wijze, waarop de Duitsche
Keizer in deze kwestiën zijn
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woord ook als theoloog heeft gemeend te moeten spreken, wij mogen er dankbaar
voor zijn, dat mede door zijn invloed de belangstelling gericht is op onderzoekingen,
die van de grootste beteekenis zijn èn voor de geschiedenis der beschaving èn voor
het juiste verstand van het Oude Testament. F r i e d r i c h D e l i t z s c h heeft wel
niet veel medegedeeld wat aan Assyriologen of zelfs aan onderzoekers van den
Hebreeuwschen Bijbel onbekend was, al heeft hij vaak voor het leekenpubliek den
schijn daarvan aangenomen. En bij meer dan ééne mededeeling door hem gedaan
zet de bedachtzame geschiedvorscher vooralsnog een vraagteeken. Maar drukke
menschen, mannen van de reclame, hebben toch deze goede zijde, dat zij de
opmerkzaamheid gaande maken. En als het publiek nu eens leert zien over zoo'n
geleerde heen naar de zaken, die hij aanprijst, dan is er veel gewonnen.
Het zijn niet alleen angstige en benepen zielen, die opgeschrikt zijn bij het vernemen
van voor hen zoo ongehoorde dingen. Een groot deel van den inhoud der eerste
hoofdstukken des Bijbels zou ontleend zijn aan het heidensche Babel? Ja, de instelling
van den Sabbath, dat zegenrijke instituut, dat zoo duidelijk zijn goddelijke afkomst
verraadt, dat niet straffeloos door de Fransche revolutie kon worden afgeschaft, dat
nog voortleeft in de viering van den christelijken Zondag, dat zou afkomstig zijn uit
Babel? Nog erger, de naam van Israël's God, Jahve, zou ook al niet oorspronkelijk
Israëlietisch zijn, maar reeds ongeveer 2500 jaren vóór Chr. in Babylonië zijn
gevonden? En het monotheïsme, waarop men zich beroept als op een bewijs voor
een bizondere openbaring aan Israël geschonken, zou dan ten leste van de Babyloniërs
zijn overgenomen?
Waarlijk, men behoeft geen bekrompen geest te zijn om van al dat nieuws, vooral
zooals F r i e d r i c h D e l i t z s c h het heeft medegedeeld, op te schrikken. De zoon
van den Leipziger professor F r a n z D e l i t z s c h , om zijn groote geleerdheid niet
alleen in orthodoxe kringen hoog geëerd, heeft wel met ruwe hand verscheurd wat
velen heilig is.
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Als met een zeker genot heeft hij omver geworpen wat in veler oogen zuilen schenen,
waarop de hoogste waarheid steunde.
Laat mij er aanstonds aan toevoegen, dat - hoe hoog hij ook moge aangeschreven
staan als Assyrioloog - F r i e d r . D e l i t z s c h getoond heeft op 't gebied der theologie
niet te mogen meêspreken. Hij hekelt een voorstelling der openbaringsgeschiedenis,
die door verreweg de meeste godgeleerden in Duitschland, Engeland, Amerika en
elders op het vaste land in Europa sedert lang is prijsgegeven. Misschien wreekt zich
hier nog een verouderde beschouwing van de Heilige Schrift, die zijn vader in diens
laatste dagen grootendeels heeft laten varen, maar waaraan deze te lang zich heeft
vastgeklampt.
In mijn bedoeling ligt het niet om al de zooeven genoemde belangrijke punten
uitvoerig te bespreken. Maar nu ik ze genoemd heb, wil ik er toch iets van zeggen.
Dat de naam van Israël's God Jahve reeds meer dan 2000 jaren vóór Chr. in Babel
bekend zou zijn geweest, staat nog niet voor alle onderzoekers vast. Doch, gesteld,
dat dit feitelijk bewezen wordt, dan zal men toch allereerst beginnen moeten met dit
feit aan te nemen. En wat heeft men dan gevonden? Hetzelfde, wat de oudste bronnen
des Ouden Testaments ook laten doorschemeren: dat de openbaring van dien naam
aan Mozes niet iets absoluut nieuws geweest is. Ook het Oude Verbond doet
vermoeden, dat de Godsnaam Jahve vóór Mozes bekend was. Alleenlijk door de
openbaring aan Mozes, (Ex. 3 vs. 15 v.) krijgt die naam een nieuwe beteekenis. En
in die nieuwe beteekenis ligt het geheim der openbaring: ‘Ik zal zijn, die Ik zijn zal’,
d.w.z. Ik zal alles voor Mijn volk zijn, waarop een volk terecht van zijn God mag
hopen.
Zeer zwak is D e l i t z s c h 's betoog, dat ook het monotheïsme uit Babel afkomstig
zou zijn. Zijn argument, dat alles heet uit te maken, is dat er namen gevonden zijn
uit den tijd van Hammoerabi, 2250 vóór Chr., die met êl (= God) samengesteld zijn.
Hoe slecht onze Assyrioloog
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hier thuis blijkt te zijn op het gebied der godsdienstgeschiedenis en hoe weinig hij
hier heeft nagedacht, blijkt overduidelijk. Immers, de polytheïstische Grieken hebben
ook namen met theos (= God) samengesteld, als Theophilos (Godsvriend),
Theopompos (Godsgezant), Theodosios (Godsgave), Theoxenos (Godsgast) enz. En
persoonsnamen met êl gevormd, treft men ook overvloedig aan bij de Feniciërs,
Aramaeërs en Arabieren, die allen vereerders van vele goden waren.
Ik noemde ook den Sabbath. Het wil mij voorkomen, dat D e l i t z s c h over dit
gewichtig punt al zeer oppervlakkig geoordeeld heeft. In den grond der zaak is het
onjuist, als hij beweert, dat wij onzen wekelijkschen rustdag ten leste aan het oude
cultuurvolk van Babel danken. Dat moge formeel waar zijn, naar den inhoud der
zaak geoordeeld is het ten eenenmale onwaar. Het is zoo, voor de duistere
geschiedenis van het ontstaan der viering van den zevenden dag der week als rustdag
hebben de Babylonische inscripties ons eenig licht gegeven. Uit dat land der
sterrenvereering was dat licht ook te wachten. Samenhangende met de vier phasen,
waarin de maan aan den hemel verschijnt, heeft dat volk vier dagen van den tijd,
dien de maan voor haren omloop noodig heeft, tot rustdagen geheiligd. Een jongere
vorm is blijkbaar dezen op elken zevenden dag te bepalen. Wij weten, hoe ook in
Israël de maanfeesten, zelfs in den gewettigden Jahvedienst gevierd werden. Geen
wonder, dat wij daar ook dien zevenden dag (misschien beteekent dat het woord
Sabbath oorspronkelijk) aantreffen.
Doch is het nu logisch en juist den volke te verkondigen, dat wij het zegenrijke
instituut van den wekelijkschen rustdag aan Babel danken? Ik wil eerst wijzen op
een allerbelangrijkst verschil. In Babel is die dag een boetedag, waarop men de
vertoornde Goden verzoende, een kwade dag, waarop men zorgvuldig sommige
handelingen moest vermijden. En in Israël? Daar is hij de heerlijkste onder de dagen,
een openbaring van Gods goedheid en gunst voor zijn volk, zooals het Jodendom
hem nog, ja pijnlijk wette-
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lijk, maar toch als een blijden feestdag begroet en viert. We vinden de viering er van
gemotiveerd (en dat is in de oudste bronnen) op gronden van zuivere humaniteit:
‘opdat uw os en uw ezel ruste, en dat de zoon uwer dienstmaagd en de vreemdeling
adem scheppe’ (Ex. 23:12, verg. Deut. 5:14). We vinden er op aangedrongen in de
meest bekende lezing van den Dekaloog (Ex. 20:11) op theologischen grond: omdat
God op den zevenden dag gerust heeft, nadat Hij in zes dagen den hemel en de aarde
geschapen had. Dat is aan een jongeren schrijver ontleend (Ex. 31:17), er vreemd
uitziende voor hem, die het eerste hoofdstuk des Bijbels leest als een les voor geologie,
doch van schoone en diepe beteekenis voor hem, die zulk een stuk leest, gelijk het
verstaan wil wezen. In die wereldschepping is gepraefigureerd de duur der wereld
op 6000 jaren geschat, (één dag is bij den Heer gelijk duizend jaren), waarna de
wereldsabbath komt, het duizend jarig rijk, waarop ook de vromen van het oudste
Christendom hoopten, een idealisme zoo heerlijk schoon in die hooge oudheid: deze
wereld, met al haar ellende en onrecht, is bezig zich voor te bereiden voor den dag
der dagen, waarop het recht en de vrede zullen heerschen, waarop het waarlijk sabbath
zal zijn voor alle bedroefden en verongelijkten.
Nu vraag ik toch: gaat het aan te beweren: wij danken den zegen van onzen
wekelijkschen rustdag aan Babel? Ja, op de wijze waarop men het heerlijkste beeld
van Thorwaldsen zou willen toekennen aan den man, die het marmerblok uit de
groeve heeft gehouwen. Dat marmer, maar ook niet meer dan die doode stof, is
geleverd door den werkman, die het uit den schoot der aarde te voorschijn bracht.
Maar de bezieling, die haar uitdrukking vond in het beeld, dat ons oog verrukt, zoeken
wij toch in dien grooten meester, wiens genie wij vereeren ook zonder het te begrijpen.
Zoo is het ook met den Sabbath. De doode materie is geleverd door Babel. Doch
de bezieling, dat wat dien rustdag maakt tot een zegen voor de menschheid, die
danken wij aan dien Geest, die in Israël werkte, die de
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groote profeten van dat volk heeft bezield. M o z e s gaf in den naam van zijn God
het gebod aan zijn volk, reeds als een bewijs van Gods gunst, want het komt alles
van dien Jahve, die zijn geboden aanvangt met de herinnering, dat Hij zijn volk uit
het slavenhuis, uit Egypte verlost heeft. En de lateren verstaan die bedoelingen steeds
dieper en beter, als zij op humaniteit aandringen met de heenwijzing: ‘gij zijt ook
slaven in Egypte geweest’ (Deut. 5:15), ja met een hoog verheven vergezicht naar
het einde aller dingen.
Iets uitvoeriger willen wij stilstaan bij de eerste verhalen des Bijbels. Wij beginnen
met het eerste hoofdstuk van Genesis, het verhaal van de schepping der wereld. Voor
bijna alle Oud-Testamentische geleerden staat op grond der nieuwere onderzoekingen
vast, dat dit stuk in zijn tegenwoordigen vorm in of kort na de Babylonische
ballingschap is neêrgeschreven, d.w.z. op 't laatst der 6e of in de eerste helft der 5e
eeuw vóór Chr. Toch meent men er een oudere gestalte in te ontdekken, die de
inleiding geweest kan zijn van een ouder geschiedboek, dagteekenende uit de 8e of
't begin der 7e eeuw.
Het statige, plechtige begin van onzen Bijbel is allen bekend. Ten allen tijde en
op een ieder heeft het een verheven indruk gemaakt, zóó, dat R e n a n eens gemeend
heeft1) de ‘snuffelende’ Duitsche en Hollandsche geleerden er de les over te moeten
lezen, dat zij zulk een grootsch poëem gedateerd hadden in de armelijke periode der
restauratie na de Ballingschap. Waardoor de geniale Franschman alleen bewezen
heeft, dat hij nòch het ware karakter der eerste jaren na het exiel, nòch den waren
stand van het wetenschappelijk onderzoek gekend heeft.
Dat eerste scheppingsverhaal nu (want er is een tweede, dat ouder is, voornamelijk
in Gen. 2 bewaard) wordt door Assyriologen en kenners van het Oude Testament
beiden voor afhankelijk gehouden van het Babylonische epos der schepping.

1) Revue des Deux Mondes, Mars, 1886, p. 5 suiv.
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Ons was deze aloude mythe van overlang bekend, hoofdzakelijk door het Chronikon
van E u s e b i u s . Deze had weêr geput uit A l e x a n d e r P o l y h i s t o r , die het op
zijn beurt weêr ontleend had aan B e r o s s o s , den Hellenistisch-Babylonischen
auteur, die ± 250 vóór Chr. voor Antiochus I Soter geschreven heeft. Door de
opgravingen in de puinhoopen van Nineve kennen we nu ook grootendeels het
oorspronkelijke, Babylonische verhaal. Door de ontdekking in 1872 der bibliotheek
van Assurbanipal, uit 't midden der 7e eeuw vóór Chr. zijn thans in 't bezit der
geleerden afschriften op last van dien beroemden vorst vervaardigd van Babylonische
origineele teksten, die vermoedelijk dateeren van ongeveer 2000 vóór Chr.
Waarschijnlijk bestond het geheel uit 7 tafels. Daarvan zijn in haar geheel bewaard
tafel 3 en 4, voorts gedeelten van tafel 1, 2 en 5 en misschien van de laatste, de 7e
tafel. Deze vondst nu bevestigt op de voornaamste punten het excerpt, dat ons van
Berossos' lezing bewaard is.
Ziet hier een kort overzicht van het geheel. In den beginne, toen hemel en aarde
nog geen naam hadden, en Apsu, de Oeroceaan en Tiâmat, de Oergrond, hun wateren
vermengden, werden allereerst de goden geschapen, namelijk Lahmu en Lahamu,
Ansjar en Kisjar, na langen tijd ook Anu. Apsu, Tiâmat en hun beider zoon Mummu
spraken af, naar het schijnt naar aanleiding van de schepping van 't licht, op te staan
tegen de hoogere goden en verbinden zich voor dezen strijd met andere goddelijke
wezens. Tiâmat, de moeder der goden, schept bovendien elf gruwelijke wezens, deels
slangvormig, deels gemengde gestalten uit mensch, slang, hond, schorpioen en visch
samengesteld, met vreeselijke wapenen uitgerust. Aan het hoofd plaatst zij haar
gemaal, den god Kingu. Ansjar tracht eerst, doch te vergeefs, Anu en nog een god
Nudimmut (Enlil-Bel) tot een strijd tegen de opstandelingen te bewegen. Daarna
verhaalt hij uitvoerig aan Marduk (den stadsgod van Babel) welk gevaar de goden
dreigt van de zijde hunner moeder, tevens de moeder van het heelal. Marduk wordt
vertoornd en verklaart zich tot den strijd bereid, op
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voorwaarde, dat zijn woord van stonde af aan onvoorwaardelijk voor de goden gelde.
Daarover zal raad gehouden worden aan een godenmaal, waartoe Ansjar door zijn
bode Gaga ook Lahmu eu Lahamu laat noodigen. Dezen weeklagen en zuchten
jammerlijk over den hoogheidswaan van Tiâmat en haar bondgenooten, nemen echter
de uitnoodiging aan, eten brood en wijn en verklaren daarna plechtig: ‘Marduk, gij
moogt geëerd zijn onder de groote goden, uw lot is ongeëvenaard, uw naam is Anu.
Van heden af aan zij uw bevel geldig, in uw hand ligge het verhoogen en het
vernederen. Uw woord sta vast, uw gebod zij onverbrekelijk, geen der goden
overschrijde uw domein! O Marduk, daar gij onze wreker zijn wilt, zoo verleenen
wij u het koningschap over het gansche heelal. O Heer, wie op u vertrouwt, spaar
hem het leven; maar de god, die op kwaad zint, giet diens leven uit!’ - Aanstonds
toont hij zijn macht door een kleed door zijn woord te laten verdwijnen en weer te
voorschijn te brengen; daarna schenken de goden hem de teekenen der koninklijke
waardigheid: scepter, troon en ring en de wapenen: boog, sikkelzwaard en drietand.
Zijn vader Anu geeft hem een net mede om Tiâmat te vangen, de vier winden stellen
zich hem ten dienste, en onder bliksem en storm rijdt hij de vijandin te gemoet.
Terwijl Kingu en zijn helpers voor deze verschijning verschrikken, houdt Tiâmat
stand en daagt Marduk dapper uit ten strijde. Doch, toen Marduk haar bestraffend
haar zonde haar voor oogen stelde, verviel zij tot radelooze wanhoop. De strijdt vangt
aan. Marduk sluit Tiâmat in zijn net en laat den Oceaan tegen haar los, zoodat zij
hare kaken wijd moet opensperren. Nu stoot hij zijn zwaard er in, werpt haar lijk
weg, gaat er op staan en snijdt haar ingewanden door. Nadat hij ook hare helpers
overwonnen heeft, splijt hij den schedel van Tiâmat, snijdt haar lichaam in twee
deelen, maakte van de eene helft het dak des hemels en plaatste er wachters bij, die
zorg dragen moesten, dat de wateren des hemels niet weg zouden vloeien en bouwde
voor zich het hemelsche paleis Eschara (volgens Jensen: de aarde). Daarna schiep
hij den dieren-
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riem aan den hemel en bepaalde de verordeningen voor de hemellichamen; de maan
tot een heerscheres over den nacht en regelde daarbij alle phasen van de eene volle
maan tot de andere.
Het vervolg van 't verhaal is helaas op tafel 5, 6 en 7 niet of slechts zeer fragmentair
bewaard. De 7e tafel verhaalt de verhooging van Marduk en bevat een hymne aan
hem, waarin hem de hoogste eerenamen worden toegekend: de Heer der verhooring
en der genade, de God van den zachten adem, de Heer der reine bezwering, de
schepper der planten, die de dooden levend maakt, die het hart der goden kent en in
het binnenste ziet enz. - Van beteekenis is ook hetgeen Eusebius uit Berossos,
waarschijnlijk in corrupten tekst, mededeelt, dat Bel zich door een der goden het
hoofd liet afhouwen, en dat uit de aarde met zijn bloed vermengd de menschen en
de dieren gevormd zijn. Volgens een andere spijkerschriftinscriptie zou hier eer het
bloed van Tiâmat verwacht worden, dat drie jaren en drie maanden dag en nacht
vloeide. -1)
Opzettelijk stonden wij stil bij deze oude mythe om in staat te zijn de overeenkomst
en het verschil tusschen dat wonderlijke epos en het plechtige verhaal van Gen. 1 in
het licht te stellen. Het zou mij niet verwonderen, als de eerste indruk bij het vernemen
dezer oude vertelling deze was: het onderscheid is machtig groot, doch van een
overeenkomst is weinig of niets te bespeuren. Toch is die overeenstemming vooral
voor hen, die het eerste hoofdstuk des Bijbels in 't Hebreeuwsch kunnen lezen, zóó
overtuigend dat verreweg de meesten niet aarzelen de Oud-Testamentische lezing
afhankelijk te houden van de Babylonische.
Vooreerst zij opgemerkt, dat, wel niet in Gen. 1, maar toch elders in het Oude
Testament mythologische resten van die oude kosmogonie bewaard zijn. In Job 9:13
heet het: ‘God laat zijn toorn niet varen. Onder Hem kromden zich de helpers van
Rahab’, dat zijn die elf monsters, die ons als strijdgenooten van Tiâmat tegen Marduk
bekend

1) Zie Schrader's Keilinschriften und das A.T. 3te Aufl. 1903, S. 490 ff.
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zijn. In Jezaia 51:9 v. lezen wij: ‘Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, gij arm
van Jahve! Waak op als van ouds, in den voortijd. Waart Gij het niet die Rahab
verpletterdet, den Tannin (den draak) doorboordet? Waart Gij het niet, die de zee
drooglegdet, de wateren van de groote Tehôm?’
Rahab, het groote monster, Tannin, de draak, en Leviathan, de groote slang, die
op meer dan ééne plaats in het Oude Testament genoemd worden, zijn duidelijk
diezelfde schrikkelijke wezens, die met Tiâmat den strijd hebben aangebonden tegen
de hoogere goden. En juist de naam dier hoofdpersoon is in Gen. 1 bewaard in het
woord tehôm voor chaos, een woord dat altijd nog geen afdoende etymologie uit een
Hebreeuwschen wortel heeft gevonden, maar dat duidelijk met 't Babylonische tiâmtu,
bij Berossos Thamte, samenhangt. In de vertalingen, b.v. in onze Statenvertaling, is
tehôm door afgrond (beter zou zijn oceaan) weergegeven en het bepalend lidwoord
er voor gezet. In 't Hebreeuwsch ontbreekt dit, waaruit blijkt, dat ook de schrijver
van Genesis 't woord tehôm nog als eigennaam kende.
Doch niet alleen deze naam herinnert aan den mythologischen grondslag, ook
enkele trekken daarvan zijn in ons eerste Bijbelhoofdstuk overgebleven. Waar het
heet (Gen. 1:2), dat ‘de Geest van God zweefde over de wateren,’ moeten wij ons te
binnen brengen, dat het Hebreeuwsche woord in Deut. 32:11 van een vogel gebruikt
wordt en in 't verwante Syrisch broeden beteekent. De voorstelling van 't wereldei,
bij Indiërs, Egyptenaren en Feniciërs nog gevonden, ligt hier ten grondslag. Als er
van de heerschappij der hemellichamen des daags en des nachts gesproken wordt
(Gen 1:16), hebben wij te denken aan de overblijfselen van een astraalmythe, zooals
ook elders uit het Oude Testament blijkt, dat in Israël geloofd werd aan invloed dier
hemelsche lichten op aardsche gebeurtenissen (Richt. 5:20, Job 38:33). En eindelijk,
niet het minst het splijten der wateren in een hemelsche en een aardsche helft, de
bovenste tegengehouden door 't hemelgewelf, rakia', 't best vertaald door het
Latijnsche
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firmamentum, herinnert duidelijk aan het splijten van Tiâmat door Marduk.
Wanneer men nu nog in rekening brengt, dat het fragment van B e r o s s o s ook
spreekt van ‘duisternis en water’ als het eerste begin der schepping, en men ten slotte
opmerkt, dat heel deze voorstelling ons naar Babel verplaatst, waar des winters alles
onder water stond, totdat de voorjaarszon het land weêr te voorschijn riep, dan is het
voor ieder, die geen ander oordeel van te voren gereed heeft, wel duidelijk, dat ons
Bijbelsch scheppingsverhaal ten leste zijn oorsprong dankt aan 't Babylonische.
Doch nu ook het verschil! Inderdaad, dat is oneindig grooter dan de overeenkomst.
Iemand (O e t t l i ) heeft er van gezegd: ‘Men zou meenen uit de verwarde fantaisieën
van een koortslijder overgegaan te zijn in de zuivere atmosfeer van gezonde klaarheid
en nuchterheid des geestes, als men van het Babylonische epos komt tot het eerste
hoofdstuk van den Bijbel’. Hier een schaar van goden, grillig en klein in hun boosheid
en onderlingen naijver, daar de Almachtige, die spreekt en het is er, die gebiedt en
het staat er, en die na elke scheppingsakte zijn goddelijke goedkeuring over het
geschapene uitspreekt. Verdwenen zijn zij, die goden met hun angsten en
overleggingen, Marduk met zijn ongetemden moed en begeerte naar heerschappij.
Zij hebben moeten bukken voor den éénen God, die hemel en aarde schiep door zijn
machtwoord. Tiâmat heeft haar persoonlijk bestaan geheel ingeboet en is geworden
tot de bruischende kolk der wateren, door de hand des Almachtigen tegengehouden
in hun verwoestende kracht.
Waaruit is die groote omkeer te verklaren? De vrienden van den Bijbel hebben
die verklaring meestal niet noodig geacht door aan te nemen, dat èn de Bijbelsche
èn de Babylonische lezing van het scheppingsverhaal terug zouden gaan tot een
oorspronkelijke openbaring, in Israël het zuiverste bewaard, in Babel door
afgodendienst tot onkenbaar wordens toe misvormd. Doch dat is een hypothese meer kan het inderdaad niet genoemd worden - die alle analogie mist met wat het
Oude en het Nieuwe Testament
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goed gelezen ons als Godsopenbaring doen kennen. Geen lessen over kosmogonie
heeft God zijn beminden gegeven, maar wel het oog en het oor en het kostelijk
verstand om naar de wording der aarde te onderzoeken1).
Wie de feiten onder de oogen wil zien en zoowel de overeenkomst als het verschil
tusschen de polytheïstische mythe en het monotheïstisch verhaal erkent, moet naar
een andere oplossing zoeken. Wij weten thans, dat reeds in de 15e eeuw vóór Chr.
de Babylonische beschaving ver naar het ‘Westland’ was doorgedrongen.
Babylonische mythen zijn op leemtafeltjes in Egypte gevonden, die gediend hebben
als schrijfvoorbeelden voor hen, die taal en schrift van Babel beoefenden. Geen
wonder, dat we op meer dan ééne plaats in het Oude Testament de sporen vinden
van bekendheid met die aloude kosmogonie. Maar geen wonder ook, dat daarvan in
Israël iets gansch anders geworden is.
Waardoor? Door een anderen volksgeest? Heeft ‘het volk van den godsdienst’
hier het heidensche, het mythologische, uitgezuiverd? Wie Israël en zijn geschiedenis
goed kent weet wel beter. Jahve heeft altijd - zoo luidt zijn klacht - zijne handen
uitgestrekt tot een hardnekkig en weêrstrevig volk. Israël's profeten - A l l a r d
P i e r s o n heeft dat zoo goed gezien in zijn Geestelijke Voorouders - hebben steeds
tegenover hun volk gestaan, niet begrepen, meestal miskend, soms uitgeworpen. Wat
aan Israël's Grooten Zoon geschied is, heeft men aan de mannen, die Hem
voorafgingen, niet gespaard. Daar is in Israël's geschiedenis een worsteling van een
Geest, die niet uit den volksgeest is te verklaren, die getuigde in de profeten, die
ondanks alles zijn stempel heeft gezet op Israël's wetten, op zijn geschiedbeschrijving,
op zijn wijsheidsleer en die luide getuigt in zijn geestelijke poëzie. Aan dien Geest
dankt de beschaafde menschheid den hoogen eenvoud en

1) Met veel geduld heeft prof. S. O e t t l i te Greifswald de hypothese eener gemeenschappelijke
‘Uroffenbarung’ weêrlegd in zijn brochure: Der Kampf um Bibel und Babel, 4e Aufl. Leipzig
1903. Zie ook F. Giesebrecht, Friede für Bibel und Babel, 1903, 2ter Exkurs.
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het verheven godsdienstig karakter van het eerste Bijbelsche scheppingsverhaal.
Wij spraken reeds met een enkel woord over het tweede scheppingsverhaal,
eigenlijk het oudste, dat met het 2e gedeelte van 't 4e vers van Gen. 2 aanvangt en
doorloopt tot 't slot van Gen. 3, dus ook de paradijs-geschiedenis omvat. Dat oudste
verhaal is niet alleen meer naïef in zijn voorstelling dan Gen. 1, maar ook anders van
strekking. Op zeer menschvormige wijze wordt verhaald, hoe Jahve uit het stof der
aarde den mensch formeert en hem den adem des levens in zijn neusgaten blaast. En
als het blijkt, dat die mensch onder de dieren des velds geen levensgezel vinden kan
zijner waardig, neemt Jahve uit Adam, in een diepen slaap verzonken, een zijner
ribben en bouwt daaruit een vrouw. Verrukt roept de mensch uit: ‘dit is ditmaal
vleesch van mijn vleesch en been van mijn been! Men zal haar manninne heeten,
omdat zij uit den man genomen is.’ Waarbij de schrijver deze opmerking voegt:
‘daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten en zijne vrouw aanhangen, en
deze twee zullen tot één vleesch zijn.’ Die schepping van den mensch is blijkbaar
het hoofddoel van den verhaler. En voorts deelt hij mede, hoe die mensch door Jahve
geplaatst is in een tuin in Eden. Dan volgt in Gen. 3 het bekende verhaal over de
verleiding door de slang, het slimste van al de dieren des velds. Doch daarover straks
nader.
Reeds van overlang hebben de uitleggers des Oaden Verbonds naar alle richtingen
uitgezien, om te onderzoeken waar en in hoeverre men bij andere volken der oudheid
overeenstemmende geschiedenissen kon vinden. De een deed het in de overtuiging,
dat een gemeenschappelijke herinnering uit de bakermat van het menschelijk geslacht,
hoe ook vervormd en misvormd, toch wel bij meer dan één volk kon zijn
overgebleven, de ander meer met de gedachte, dat blijken zou, hoe 't eene verhaal
aan het andere ontleend was. Men heeft gezocht bij de Egyptenaren, bij de Perzen,
bij de Indiërs en bij de Armeniërs en overal trekken ge-
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vonden, duidelijk of minder klaar, die men voor 't eene of voor 't andere doel vlijtig
gebruikt heeft.
Het zal niemand verwonderen, dat men in de laatste tientallen van jaren vooral
zijn oog gericht heeft naar Babel en Assyrië. Helaas, tot nog toe tevergeefs. Een
verhaal, dat als grondslag van Gen. 2 en 3 op goede gronden kan worden aangenomen
is nog niet bekend. Wel heeft men gevonden een cylinder, waarop gegraveerd een
boom, waarom zich een slang kronkelt, waarnaast twee figuren zitten, die beiden
hun hand naar dien boom uitstrekken. Sommigen waren er fluks bij om daarin den
boom der kennis des goeds en des kwaads te zien, terwijl de twee personen daarnevens
ook de Babylonische Adam en Eva zouden zijn. Maar velen achten het waarschijnlijk,
dat beide personen mannelijke wezens voorstellen, wellicht goden, ze zijn kalm
gezeten op een bankje en ze strekken beiden te gelijk de hand naar den boom uit.
Misschien is het de levensboom uit den godentuin, doch meer kan een bedachtzaam
beschouwer dienaangaande niet verklaren.
Toch blijft het waarschijnlijk, dat de stof in dit zinrijke verhaal ook uit Babel
afkomstig is. Dat is geen apriorisme, als wij dit onderstellen. Immers uit verschillende
mythen is ons allerlei omtrent bizondere boomen, omtrent levensspijze en levenswater
bekend1). Doch bovendien is ons een verhaal bekend geworden, de mythe van Adapa,
die in meer dan één opzicht aan Gen. 2 en 3 herinnert. Men vond dit stuk in het
archief van Amenhotep IV, den dweeper op den troon der Faraonen, ontdekt in
El-Amarna in Egypte. Hoofdzakelijk bevatte dat archief de diplomatieke
correspondentie van dien Farao met zijn onderhoorigen in Palaestina en met de
vorsten van Azië, ook met den koning van Babel2). Doch enkele leemtafeltjes zijn
van anderen aard. Zoo zijn ons twee Babylonische mythologische teksten bekend
geworden, waarvan een handelt over Adapa.

1) Zie Schrader's Keilinschriften und das A.T. 3te Aufl. 1903, S. 523 ff.
2) Zie daarover een populair wetenschappelijk opstel van mijne hand
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Wij worden door het verhaal verplaatst in den Oertijd. Adapa is een zoon van den
god Ea, die hem wel wijsheid verleende, doch geen eeuwig leven. Wij hebben hem
ons te denken als een soort half-God, die als priester en wijze den tempel van Ea in
Eridu moet voorzien van water en brood. Ook moet hij voor de verzorging des tempels
visschen vangen. Eens op spiegelgladde zee varende, doet een plotseling opkomende
zuidewind zijn schip kantelen en hij verzinkt in de diepte. Uit wraak verbreekt Adapa
de vleugels van dien wind, zoodat deze in zeven dagen niet meer over de aarde kon
waaien. Toen Anu, de god des hemels, dat hoorde zond hij zijn bode naar de aarde
om Adapa ter verantwoording te roepen. Ea, die weet, wat zijn zoon wacht, raadt
hem aan om rouwkleederen aan te trekken, ten einde zoo het medelijden op te wekken
van Tamûz en Gisjzida, de deurwachters aan Anu's paleis, die dan als zijn voorspraak
bij den hoogen god zullen optreden. ‘Wanneer gij dan voor Anu verschijnt, zal men
u spijze (brood) des doods aanbieden - eet het niet! Water des doods zal men u
aanbieden - drink het niet! Een gewaad zal men u aanbieden - trek het aan! Olie zal
men u aanbieden - zalf u daarmede!’ De bode van Anu neemt Adapa meê naar den
hemel, en alles geschiedt daar zooals Ea voorzegd had. Toen Tamûz en Gisjzida een
goed woord voor hem bij den vertoornden god gedaan hadden, overlegt Anu bij zich
zelf: ‘waarom heeft Ea een nietschoonen (niet goeden) mensch het binnenste van
hemel en aarde geopenbaard, hem aanzienlijk gemaakt, hem een naam gemaakt?’
En voorts, blijkbaar uit de overweging om zich bij Ea's daad neêr te leggen en dan
nog boven Ea's daad uit te gaan, zegt hij: ‘Wij, wat zullen wij aan hem doen? Haalt
voor hem spijze (brood) des levens, opdat hij die ete!’ En men haalde die voor hem,
ook water des levens, doch hij at en dronk daarvan niet. Alleen het gewaad, dat hem
geboden werd, trok hij aan, en met de aangeboden olie zalfde hij zich. Toen zag Anu
hem verbaasd aan en zeide: ‘welaan, Adapa! Waarom hebt gij niet gegeten, niet
gedronken, zoodat gij nu ook niet

Onze Eeuw. Jaargang 4

82
(eeuwig) leven zult?’ - ‘Ea, mijn heer, beval: eet niet, drink niet!’ - ‘Neem hem en
breng hem naar zijn aarde terug!’ - Het slot van de mythe is niet geheel duidelijk,
waarschijnlijk is de zin er van, dat aan Adapa, wien het niet gelukt was onsterflijk
te worden, de heerschappij op aarde over de menschen werd opgedragen. Men bemerkt, parallel met ons bijbelsch verhaal is deze geschiedenis niet, toch
zijn er wel trekken in, die onze opmerkzaamheid verdienen. Zoo treft onze aandacht
dat in een ander, het Gilgames-epos, Eabani, de sterke en zinnelijke, eerst met de
dieren samenwoont, totdat een hierodule uit Erech hem aan zich verbindt en tot
hooger leven wekt. Zoo erkent ook Adam, dat hij onder de dieren geen gezellin vindt
zijner waardig.1) En het eenige, wat Adapa nog ontbreekt om den goden gelijk te zijn,
is de onsterflijkheid. En deze verspeelt hij. Ook trekt onze aandacht, dat evenals in
het bijbelsche verhaal het woord der slang staat tegenover dat van Jahve, zoo hier
Ea's woorden over ‘spijze en water des doods’ staat tegenover Anu's woorden over
‘spijze en water des levens.’ Eindelijk, in ons paradijsverhaal klinkt nog iets na van
den nijd der goden, als Jahve zegt (Gen. 3:22); ‘ziet, de mensch is geworden als onzer
een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke en neme
ook van den boom des levens en ete en leve in eeuwigheid.’ Wij treffen dien ook
aan in Anu's woord: ‘waarom heeft Ea aan een niet-schoonen mensch het innerlijke
van hemel en aarde geopenbaard?’
Wanneer men nu bedenkt, dat dit in Egypte gevonden stuk (ongeveer 1400 jaar
voor Chr.) blijkbaar daarheen gezonden is als leesboek ter oefening in Babylonische
taal en schrift, dan mag men wel onderstellen, dat zulk een mythe ook in Palestina,
dat aan Egypte onderhoorig was, bekend is geweest. Zelfs is het mogelijk, dat de
naam Adam door volksetymologie van Adapa afhankelijk is.
Doch verder gaan kunnen wij niet. Zoo verre wij thans kunnen oordeelen is het
bijbelsche verhaal een eigen vrije schepping, en is alleen een deel der ruwe stof aan
Babel

1) K.A.T.3, S. 568 f.
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ontleend. Kan men het scheppingsverhaal in Gen. 1 nog een uitzuivering van een
Babylonische mythe noemen, hier ontbreekt ons daartoe ten eenenmale het recht.
Slechts enkele motieven uit het oude Babel hebben den profetischen auteur des
Bijbels ten dienste gestaan.1)
Gesteld echter, dat eenmaal nog een verhaal gevonden wordt in de puinhoopen
van Nineve of Babel, dat grooter gelijkenis met 't paradijsverhaal des Bijbels vertoont
- zou dan de oorspronkelijkheid van den Bijbelschrijver daarom vallen? Ik geloof,
dat men met evenveel recht alle oorspronkelijkheid aan Goethe kan ontzeggen, omdat
hij in zijn ‘Faust’ geen geheel vrije schepping zijner verbeelding heeft gegeven, maar
een bestaande sage voor zijn doel heeft gebruikt. De afstand tusschen de
oorspronkelijke bedoeling der Faustsage en Goethe's gedicht is inderdaad niet grooter
dan die tusschen de mythe van Adapa en het verhaal over Adam. In onzen Bijbel
geen strijd meer tusschen goden, maar een God, die allermeest gehoorzaamheid
eischt van den mensch, dien Hij schiep. Ja, de afgunst der goden moge nog eenigszins
doorschemeren in ons verhaal, daaraan kennen wij den auteur niet meer, die tot ons
spreekt. Hem kennen wij uit dat woord van Jahve tot den mensch, die zich uit
schaamte en vrees had verborgen: ‘waar zijt gij?’ (Gen. 3:9). Hem kennen wij uit de
belofte door zijn God gegeven, dat de mensch, hoe ook nu door de listige slang
ongelukkig gemaakt, toch haar kop zal vertreden en het kwaad door haar gesticht
zal overwinnen. Ik ga op dit zinrijke verhaal thans niet verder in. Ik neem ook niet
voor mijn rekening al wat sinds eeuwen Joodsche en vooral Christelijke exegeten
hier hebben ingelegd. Maar ik ben overtuigd, dat een eerlijke uitlegging, zoodra men
slechts van een begrijpelijke reactie in de exegese terug is gekomen, juist als men
het stuk vergelijkt met een Babylonisch origineel, dat zulk een eerlijke verklaring
de schoonheid en verhevenheid en de diepe beteekenis dezer Bijbelbladen in het licht
zal stellen.

1) Ezech. 28 vs. 11 vv. onderstelt misschien een meer mythologischen vorm van het
paradijsverhaal. In elk geval is de voorstelling daar rijker. Het kan evenwel zijn, dat het een
poëtische uitbreiding is van Gen. 3.
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Wij komen tot het verhaal van den Zontvloed. In ons Oude Testament bezitten wij
de stof in twee lezingen, een van een auteur uit de 8e eeuw en een van een schrijver
uit de 5e eeuw voor Chr. Ook de Babylonische overlevering hebben wij in twee
gestalten. Reeds lang was het fragment van B e r o s s o s bekend, en sinds 1872
bezitten we het Chaldeeuwsche origineel in min of meer parallele teksten uit de
bibliotheek van Assurbanipal. Prof. K o s t e r s heeft indertijd een vergelijking
ingesteld tusschen die dubbele reeks van traditiën en kwam tot het besluit, dat wat
het kritisch onderzoek in het Oude Verbond had leeren kennen als de jongste recensie
het meest overeenkwam met de jongste Babylonische n.l. die van B e r o s s o s , terwijl
het oudste bijbelsche bericht het meest overeenstemde met de gevonden stukken uit
de bibliotheek van het paleis te Nineve1). De afhankelijkheid der bijbelsche verhalen
van de Babylonische is hier veel meer in het oog springend dan bij die over de
schepping. Ze is zóó groot, dat F r i e d r i c h D e l i t z s c h het zich voorstelde, dat
de Hebreeuwsche schrijver zijn verhalen geschreven heeft met de Babylonische voor
zich. Men kan echter litterarische afhankelijkheid aannemen, ook als door mondelinge
overlevering de inhoud der Babylonische sage onzen Bijbelschrijver bekend is
geweest.
Ik wil eerst een overzicht geven van 't Babylonische verhaal; de overeenkomst
met de ons bekende geschiedenis springt dan van zelf in 't oog. Eens hadden de goden
besloten de stad Sjurippak (waarschijnlijk aan den mond van den Eufraat gelegen)
te verderven. Ea echter, de God der wijsheid, wilde zijn lieveling Ut-napisjtim, die
zijn beschermgod in wijsheid evenaarde, redden. Daar hij echter niet waagde den
raad der groote goden aan een mensch te openbaren, nam hij zijn toevlucht tot een
list. Hij verscheen hem in den nacht, terwijl deze in een rieten huis sliep. Nu beveelt
hij dit rieten huis een schip te bouwen. De mensch echter, verstandig evenals zijn
god, begrijpt den zin der woorden. Hij bouwt een schip. Dat

1) Theol. Tijdschrift, 1885, bl. 161 vv., 321 vv.
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schip wordt nauwkeurig beschreven; het wordt in verschillende afdeelingen verdeeld,
van alles komt er in: goud en zilver, zaden in allerlei aard, Ut-napisjtim's familie en
zijn verwanten, vee- en ook handwerkslieden (volgens B e r o s s o s ook geschriften).
Dan wordt met sterk mythologische trekken geschetst, hoe de vloed komt. Op den
bepaalden dag gaat Ut-napisjtim in het schip. Een zwarte wolk komt op, de
donderwolk van den God Hadad. Nebo en Marduk schrijden vooraan, de Anunnaki
heffen de fakkels omhoog. De wateren stijgen hoog en dringen op de menschen aan.
Zelfs de goden schrikken voor den vreeselijken vloed, zij vliegen omhoog naar Anu's
hemel en zitten daar ‘inéén gehurkt als een hond.’ Luide schreit Isjtar, de goddelijke
moeder der menschen, en alle goden weenen. Eindelijk houdt de vloed op.
Ut-napisjtim opent het venster, hij ziet naar buiten en jammert over den ondergang
der wereld. Om te weten te komen, of het land reeds droog geworden is, zendt hij
driemalen vogels uit, eerst een duif, die echter geen rustplaats vindt en daarom
terugkeert, dan een zwaluw, eindelijk een raaf. De laatste keert niet terug. Nu blijkt,
dat de aarde droog is, gaat hij uit het schip en brengt allereerst een offer aan de goden.
‘De goden roken de geur, de goden roken de aangename geur, de goden verzamelden
zich als vliegen rondom de offeraars.’ Ook Bel, de hoofdaanlegger van de ramp komt
er bij, Isjtar scheldt hem daarvoor uit, Bel is vertoornd, als hij de menschen ziet, die
aan den vloed zijn ontkomen. Ea geeft half en half toe, dat hij de oorzaak van die
redding is en verwijt Bel met sterke ironie, hoe dwaas hij geweest is om zulk een
onheil aan te richten. Eindelijk komt Bel tot betere gedachten, bewijst den geredden
zijn gunst door hen onder de goden op te nemen.
De overeenkomst is treffend. Gelijk in 't bijbelsch verhaal de zontvloed als
strafgerecht wordt voorgesteld, zoo wordt daarop ook gedoeld aan 't einde van 't
Babylonische bericht. Ook de hoofdpersoon der geredden is een gelijke figuur.
Ut-napisjtim heet in een ander fragment Atar-Hasîs, d.i. ‘de buitengewoon wijze’,
en weêr in een
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ander stuk is dit een eigennaam geworden, omgezet Chasîsatar, waarschijnlijk het
origineel van B e r o s s o s ' Xisuthros. En deze is de tiende der Oer-koningen van
Babel, gelijk Noach de tiende is van Adam af. ‘Wijs’ en ‘rechtvaardig’ zijn ook in
het Oude Testament bijna adaequate begrippen. Voorts is daar overeenstemming in
bizonderheden: het uitzenden der vogels, het rieken en welgevallen hebben aan de
offers door de goden, het vastzitten van de ark op den berg Ararat, volgens
B e r o s s o s in een streek van Armenië. In de uitwerking der bizonderheden wijken
de verschillende recensies af. Spreekt B e r o s s o s van vogels in 't algemeen, de
Bijbel heeft eigenlijk in 't oudste verhaal het driemaal uitzenden van den zelfden
vogel, de duif, terwijl de raaf daarin blijkbaar een glosse is aan de vollediger recensie
van Babel ontleend, die driemaal een verschillenden vogel vermeldt: duif, zwaluw
en raaf.
Het zou der moeite wel loonen, om eerst het onderscheid na te gaan in de dubbele
Oud-Testamentische overlevering, dan dat der onderscheiden Babylonische tradities
om ten slotte de bijbelsche met de Chaldeeuwsche in haar geheel te vergelijken.
Doch het zou ons te verre voeren. Wij bepalen ons dus slechts bij het laatste.1) Is de
overeenkomst tot in bizonderheden groot - het onderscheid is oneindig grooter.
Waarlijk, G u n k e l heeft wel recht, als hij hiervan zegt: ‘Die israelitische Tradition
hat also die babylonische keineswegs übernommen, sondern sie hat sie - ein wahres
Wunder der Weltgeschichte - aufs stärkste umgebildet; sie hat Schlacken in Gold
verwandelt.’ Inderdaad, wij worden in twee verschillende werelden verplaatst. Hier
een wild, grootsch polytheïsme: de goden, in veeten met elkander levende, trachten
door list en bedrog elkaar den loef af te steken; zij beven voor den vloed en ‘zitten
inéén gehurkt als honden’ in den hemel huilend toe te zien, ze komen hongerig op
het offer van den geredde aan als vliegen op zoetigheden. In den Bijbel één God, als
wiens rechtvaardige vergelding de zontvloed wordt be-

1) Verg. overigens Keilinschr. und das A.T.3 S. 556 ff.
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schreven, doch die niet door een goedmoedige luim voor een gunsteling, maar omdat
Hij genadig en rechtvaardig is den vrome, die Hem gehoorzaam is geweest, beschermt
en zegent. Waarlijk, F r i e d r . D e l i t z s c h toont weinig besef van godsdienst en
godsdienstgeschiedenis te bezitten, als hij dat groote onderscheid voorbij ziet voor
een enkelen trek, die het origineel bezit en die in het bijbelsche verhaal verdwenen
is: dat de goden medelijden hadden met de door den vloed omgekomen menschen.
Ook hier weêr ligt het verschil in de onderscheiden kennis van God. Lang heeft
het in Israël geduurd, vóórdat deze zontvloedsverhalen een plaats konden erlangen
in Israël's heilige letterkunde. Vroeger heeft F r i e d r . D e l i t z s c h gemeend, dat
zij eerst in de Ballingschap aan Israël bekend zouden zijn geworden, en K o s t e r s
dacht aan de dagen van Hizkia, toen Juda met Babel onder Merodach-Baladan in
betrekking kwam. Het nauwkeurig onderzoek der bronnen (door B u d d e ) heeft
geleerd, dat de alleroudste traditie geen zontvloedsverhalen gekend heeft, terwijl
eerst in vrij jonge stukken van het O.T. daarop gezinspeeld wordt. Thans zal men
niet meer meenen, dat Israël eerst zóó laat met den inhoud dezer stukken is bekend
geworden, maar dat ze vrij laat eerst een plaats in de heilige overlevering en litteratuur
hebben erlangd, dat staat voor de meeste deskundigen vast.
Hoe dit te verklaren? Wellicht uit het karakter van natuurmythe, dat den
Babylonischen verhalen nog aankleeft. Als grondslag zoekt men er niet zonder recht
een verhaal in van den loop der zon aan den hemel. De zonneheld vaart op den
hemelschen oceaan1). Ut-napisjtim is eigenlijk een god, die dan ook onder de goden
wordt opgenomen, en eerst later heeft men de geschiedenis van den hemel naar de
aarde verlegd. Wel zijn er ook historische herinneringen van groote watervloeden in
de onderscheiden verhalen opgenomen, maar de grondslag zal wel tot de kosmogonie
behoord hebben. Een noodzakelijk bestanddeel voor

1) Verg. Keilinschr. und das A.T.3, S. 555.
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de oudste geschiedenis was het niet. Het sterk mythologisch karakter schrikte af.
Eerst toen zij onder de beademing der profetische religie gekomen waren, konden
deze stukken worden opgenomen. Een zuiverder kennis van God, niet voortgekomen
uit een oorspronkelijk polytheïsme, maar van den aanvang af daartegen strijdvoerende,
spreekt zich uit in de verhalen over den zontvloed in den Bijbel. En het heeft lang
geduurd, eer die hoogere Geest ook dit gedeelte der heidensche stof had gelouterd
en opgeheven.
Het zou mij niet verwonderen, als na al het medegedeelde bij sommigen een bedenking
oprees van den volgenden inhoud. Toegegeven, dat bij al wat ge tot dusverre uit
Babel en den Bijbel vergeleken hebt, het bijbelsche het wint, dat niet alleen de
oorspronkelijkheid goed verstaan door de Chaldeeuwsche Genesis en
zontvloedsverhalen niet wordt aangetast, dat vooral in godsdienstig opzicht de
eerepalm ongetwijfeld aan de bijbelsche stukken toekomt - dan hebt ge nog niet
bewezen, dat niet elders in de Babylonische litteratuur een hooger standpunt zich
doet kennen.
Wie zoo mocht denken, hem staan zeer waarschijnlijk voor den geest de
zoogenaamde boetpsalmen van Babel, ‘klaagliederen om het hart rust te geven’,
zooals ze in het oorspronkelijke heeten. Ook deze belangrijke documenten zijn te
Kujundsjik gevonden in de ruïnen van het paleis van Assurbanipal. En ook van deze
stukken is het waarschijnlijk, dat het copieën zijn van eeuwenoude gedichten. Eén
psalm (Ps. V in de uitgave van Zimmern) zinspeelt b.v. op de verdrukking van Babel
door Elam en verplaatst ons daardoor naar 2300 vóór Chr. Naar den vorm zoowel
als naar den inhoud doen ze, althans bij den eersten oogopslag, sterk denken aan
onze heerlijke psalmen in het Oude Testament. Ook hier dat parallelismus
membrorum, d.w.z. dat twee zinnen van dezelfde gedachte naast elkaar loopen, dat
ons allen uit ons Oud-Testamentische psalmboek bekend is. Doch ook hier diepe
klachten over
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zonden en verkeerdheden en ernstige beden om vergeving. Ter kennismaking deelen
wij er een mede1).
O Heer, mijne zonden zijn vele, groot zijn mijne misdaden.
Mijn God, mijne zonden zijn vele, groot zijn mijne misdaden.
Mijne Godin, mijne zonden zijn vele, groot zijn mijne misdaden.
God, dien ik ken, dien ik niet ken, mijne zonden zijn vele, groot zijn mijne misdaden.
Godin, die ik ken, die ik niet ken, mijne zonden zijn vele, groot zijn mijne misdaden.
De zonde, die ik begaan heb, ken ik niet;
De misdaad, die ik bedreef, ken ik niet.
Het taboe (heilige), waarvan ik gegeten heb, ken ik niet;
Het vuile, waarop ik getreden heb, ken ik niet.
De Heer heeft in den toorn zijns harten, mij boos aangezien
De God heeft in de grimmigheid zijns harten, mij vijandelijk getroffen.
De Godin heeft tegen mij getoornd, mij aan een kranke gelijk gemaakt.
De God, dien ik ken, dien ik niet ken, heeft mij benauwd;
De Godin, die ik ken, die ik niet ken, heeft mij smart aangedaan.
Ik zocht naar hulp, maar niemand vatte mij bij de hand;
Ik weende, maar niemand kwam aan mijn zijde.
Ik stiet kreten uit, maar niemand hoorde naar mij;
Ik ben vol smart, overweldigd, ik zie niet naar omhoog.
Tot mijn barmhartigen God wend ik mij, smeek ik luide;
De voeten mijner Godin kus ik, ik roer ze aan.
Tot den God, dien ik ken, dien ik niet ken, smeek ik luide;
Tot de Godin, die ik ken, die ik niet ken, smeek ik luide.
O Heer, Uwen knecht, verwerp hem niet;
In de wateren van 't slijk geworpen, vat hem bij de hand!
De zonden, die ik begaan heb, verkeer ze in iets goeds;
Het kwaad, dat ik bedreef, voere de wind daarhenen!
Mijn vele slechtheden, verscheur ze als een kleed!
Mijn God, zijn mijne zonden ook zevenmaal zeven, geef vrijspraak voor mijne zonden;
Mijne Godin, zijn mijne zonden ook zevenmaal zeven, geef vrijspraak voor mijne zonden!
God, dien ik ken, dien ik niet ken, zijn mijne zonden ook zevenmaal zeven, geef vrijspraak voor
mijne zonden;
Godin, die ik ken, die ik niet ken, zijn mijne zonden ook zevenmaal zeven, geef vrijspraak voor
mijne zonden!

1) Keilinscher. und das A.T.3, S. 611 f.
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Elders treffen wij aan: zeer belangrijke biechtvragen van den fungeerenden priester
en daartegenover belijdenissen van zonden van hem, die den toorn der goden wil
doen bedaren. Dikwijls zijn die zonden niet dan het nalaten of veronachtzamen van
cultushandelingen tegenover een bekenden of onbekenden god. Maar meestal betreffen
ze daden op 't gebied der zedelijkheid, zooals tweedracht zaaien tusschen de leden
van één familie, onbarmhartigheid tegen armen, gevangenen en verdrukten,
onbillijkheid, leugenachtigheid en huichelarij, gebrek aan eerbied jegens ouders of
goden, ja niet zelden gevoelt de biechteling zich beladen met zonden, die voor hem
zelf verborgen zijn. Soms uit het gewonde geweten zich, wel ietwat sentimenteel,
maar toch aangrijpend, als b.v. de priester het medelijden van zijn God voor den
boeteling wil inroepen met deze woorden: ‘Gezondigd heeft hij, vol van smart weent
hij thans voor U, zijn gemoed is van duisternis omgeven, sidderend staat hij voor U.
Aangegrepen staat hij daar, een tranenstroom laat hij gelijk een regenwolk te
voorschijn komen, zijn onderwerping spreekt hij uit onder zuchten.’
In ieder hart, dat weet wat zondesmart is en dat naar het woord van de Bergrede
verstaat wat ‘hongeren en dorsten naar de gerechtigheid’ beteekent, vinden deze
gebeden, nu 4000 jaren oud, altijd nog weêrklank. Niets menschelijks was dien ouden
Babyloniërs blijkbaar vreemd, aan goddelijk licht heeft het hun ook niet ten eenenmale
ontbroken. Eerlijk en volmondig zij het erkend: hier wordt een leed over de zonde
en een zelfkennis geopenbaard, die velen kinderen der 20e eeuw nog altijd vreemd
is gebleven.
Toch gaat het niet aan ze op ééne lijn te stellen met de boetpsalmen des Ouden
Testaments. De kennis der zonde is daar veel dieper, het bewustzijn van vergeving
dan ook veel zekerder, en boven dit alles: de kennis van God veel zuiverder. Hoe
ernstig en vaak herhaald ook in die dikwijls zoo eentonige litanieën - het erkennen
van zonde en schuld is in de Babylonische psalmen toch meer een afbidden van de
straf, die men vreest, dan het haken naar innerlijke rust en vrede voor het gemoed.
Geen wonder,
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dat dan ook nergens een blijde juichtoon wordt vernomen als in den 32en onzer
Oud-Testamentische psalmen: ‘Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens
zonde bedekt is!’ Onder den druk van leed of ongeval is men tot het besluit gekomen,
den een of anderen, bekenden of onbekenden god, willig of ook onwetend, te hebben
gegriefd. En nu smeekt men dien god om van de smart verlost te worden, om
vergeving van het kwaad, niet omdat het kwaad is, maar omdat de toorn der godheid
zich daarover geopenbaard heeft. Het mag overbodig heeten aan te toonen, op welk
geheel ander standpunt de psalmdichters des Ouden Verbonds zich bevinden. Zeker,
ook bij hen is het uitwendige leed, dat Jahve over zijn volk of over den individu
gebracht heeft, vaak de aanleiding tot bidden, en zij smeeken met aandrang om
opheffing van de tuchtroede, maar zij wenschen bovenal reiniging van het binnenste,
verandering van gezindheid, ja een nieuw hart, dat lust heeft in de geboden Gods.
Dat alles verwondert ons niet, als ons ook hier weêr ten leste blijkt, dat het verschil
in Godskennis, van de zelfkennis zoo onbepaald afhankelijk, alles verklaart. Niet
alleen wendt men zich in Babel in één gebed dan tot den eenen, dan tot den anderen
god of godin, ja roept men goden aan, die men niet eenmaal kent, maar men meent
ook de macht te hebben door tooverformules de goden te kunnen dwingen. Wat
F r i e d r . D e l i t z s c h al te haastig monotheïsme genoemd heeft, kan hoogstens
henotheïsme genoemd worden, en ook nog in veel zwakkere mate, dan M a x
M ü l l e r dat voor Indië heeft aangenomen. Waar men in Indië tot één god, b.v. tot
Indra zoo hartelijk en innig bidt, dat het bestaan van andere goden op dat oogenblik
als voor den bidder wegvalt, daar treft men dit hier niet aan. Eer het tegenovergestelde.
De klager ziet zich zoo omringd door hem vijandige machten, dat hij eer vreest er
één te vergeten en zekerheidshalve ook de onbekenden in zijn bede betrekt. En het
Sjamanisme, dat nog duidelijk in de tooverformules zich uitspreekt, moge een
overblijfsel zijn van de vóór-Babylonische, zoogenaamd
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Sumerische beschaving, dat overblijfsel van een Turanische godsvereering is blijkbaar
veel meer dan een onbeteekenend ‘survival’ geweest in de Babylonische religie.
En hoeveel hooger staat niet de God des Ouden Verbonds boven de goden van
Babel! Dezen zijn grootendeels geschapen wezens, kinderen van Isjtar ‘de moeder
der goden.’ Boven de menschen staan zij hoofdzakelijk door hun grootere macht,
niet door hun vlekkelooze reinheid. Hoe geheel anders de God van Israël, voor Wien
zelfs de Serafim het aangezicht bedekken als zij uitroepen: ‘heilig, heilig, heilig is
Jahve der heirscharen, de gansche aarde is van Zijn heerlijkheid vol’ (Jez. 6:3). En
van Wien de psalmdichter zingt:
‘Eer de bergen geboren waren
En Gij aarde en wereld hadt voortgebracht,
Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.’ (Ps. 90:2).

Als wij over den invloed van Babel op Israël handelen, kunnen wij niet nalaten in
de laatste plaats te handelen over de wetgeving. Hammoerabi is in den laatsten tijd
van vele onzer tijdgenooten, althans bij naam een goede bekende geworden. Hij was
de machtigste vertegenwoordiger der oudste Babylonische dynastieën (ongeveer
2250 vóór Chr.), wellicht de Amraphel van Gen. 14. Hij trok niet alleen ten strijde
naar het verre Westen, maar wist ook de Elamieten ten Oosten van Babel voortreffelijk
in bedwang te houden. Doch ruim 1000 jaren later wisten die bergbewoners zich in
het Babylonische cultuurland te laten gelden en rijken buit daaruit weg te halen. Toen
hebben ze zeker ook dat stuk diorietsteen van ruim 2 meter hoogte uit den tempel
van Sippar mede geroofd, dat in Januari 1902 door een Fransche expeditie is
weêrgevonden in de ruïnen der oude koningsburcht van Suza.1)
Heel wat belangstelling heeft deze vondst in de be-

1) Uitgaven in 't Fransch van V. Scheil, Délégation en Perse, IV, Parijs 1902, in het Duitsch
van H. Winckler, die Gesetze Hammurabis, Leipzig 1902 en in 't Engelsch van C.H.W. Johns,
The oldest Code of Laws in the World, 1902. Verg. voorts mijn opstel ‘De Wetgeving van
Hammoerabi’ in het Tijdschrift voor Strafrecht XVI, 1904, bl. 70-101.
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schaafde wereld gewekt. Aan de voorzijde is een relief, voorstellende Hammoerabi,
die van Sjamâsj, den zonnegod, den god der wijsheid en des rechts, wetten ontvangt.
Deze wetten zijn daaronder in den steen gegrift in 16 kolommen, ieder van 66-77
regels, terwijl de achterzijde 28 kolommen met 73-103 regels elk bevat. 5 kolommen
zijn weggebeiteld, waarschijnlijk door de Elamietische veroveraars, doch niet minder
dan 282 wetsbepalingen kan men duidelijk lezen.
De koning begint met in pralenden stijl zich zelf aan de lezers voor te stellen. O.a.
heet het: ‘Ik heb mijn kostbare woorden op mijn gedenksteen geschreven, opdat de
sterke den zwakke niet schade, om wees en weduwe recht te doen geschieden. De
onderdrukte, die een rechtzaak heeft, moge komen voor deze zuil en lezen en begrijpen
wat zijn recht is en zeggen: Hammoerabi is een heer, die als een vleeschelijke vader
voor zijn onderdanen is.’
De wetgeving zelf bemoeit zich met allerlei. Met verbazing ziet men, hoe de
samenleving in die hooge oudheid reeds in vele bizonderheden was gereglementeerd.
Er wordt gehandeld over: valsche aanklacht, diefstal, ontvluchte slaven, inbraak en
roof, dienstplicht, over de bezittingen van dienstplichtigen, landhuur, leenen,
waterschapsbepalingen, herders, tuinbouw, commissiehandel, herbergen, vervoer,
schuldinvorderingen, deposito, huwelijk, bezittingen der echtgenooten, bloedschande,
verloving, erfrecht, aangenomen kinderen, onderschuiving van kinderen,
mishandelingen, tarieven en straffen voor geneesheeren, veeartsen, barbiers,
architecten, scheepsbouwmeesters, huur van dieren, van arbeiders, van gereedschappen
en koop van slaven.
Wij krijgen een eigenaardigen kijk op de maatschappij dier dagen. De gelijkheid
voor de wet wordt er niet aangetroffen. De vergrijpen tegen vorst of priester worden
veel zwaarder gestraft dan die tegenover anderen begaan. Paleis en tempel hebben
bij ontvreemding recht op dertigvoudige vergoeding, regeeringsambtenaren op
tienvoudige, de gewone burger kreeg enkel het ontvreemde terug. Men verdeelde de
onderdanen in ‘menschen’ en ‘slaven’. Daar-
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tusschen was er een stand van vrijgelatenen, die meer waard waren dan een ‘slaaf’,
doch minder dan een ‘mensch’. Een dokter mag als hij een ‘mensch’ geneest 10
sikkelen als honorarium vragen, als 't een vrijgelatene was 5 en voor een gewonen
slaaf slechts 2 sikkelen.
In Art. 108-111 worden de herbergen vermeld, die verondersteld worden door
vrouwen gehouden te worden, evenals wij weten, dat Rachab zulks deed te Jericho
(Joz. 2). Ook verdient opmerking, dat in de bepalingen omtrent het huwelijk (Art.
127 w.) aan de gehuwde vrouw betrekkelijk vele rechten en vrijheden waren
toegekend. Een huwelijk was niet wettig, als het niet bij contract was gesloten.
Ongehuwde dochters worden geacht zich te wijden aan den tempel, vaak aan de
prostitutie, ‘die schandelijkste der wetten van de Babyloniërs’, zooals de oude
Herodotus zegt (I, 199), welke bepaalde, dat ieder vrouwelijk wezen zich eenmaal
in het leven bij den tempel van Mylitta aan een vreemde moest prijsgeven.
De straffen zijn uiterst gestreng. Omtrent onsolieden huisbouw wordt bepaald, dat
wanneer een huis instort, zoodat de eigenaar sterft, de architect gedood zal worden.
‘Wanneer een chirurg iemand een zware wond met den koperen schorpioenpriem
toebrengt en een “mensch” doodt of den staar van een “mensch” met den koperen
schorpioenpriem opent en het oog van dien “mensch” wordt verwoest, dan zal men
hem zijne handen afhouwen.’ De doodstraf is schering en inslag, in niet minder dan
34 gevallen wordt zij geëischt,1) voorts: het afhouwen van handen, het afsnijden van
oor, tong of borst, het uitsteken der oogen, of geeselen. Hij, die bij brand, in plaats
van te blusschen tracht te stelen, wordt in den brand geworpen. De inbreker wordt
gedood bij de groeve, die hij heeft gegraven. Wie zijn militairen dienstplicht tracht
te ontgaan, door een plaatsvervanger te zenden, wordt gedood, terwijl die
plaatsvervanger zijn huis in eigendom krijgt. Ook wie iemand aanklaagt zonder het
bewijs te kunnen leveren, wordt gedood.

1) Juist evenveel malen als in den Franschen Code Pénal.
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Daarnaast staan bepalingen, die inderdaad doen zien, dat Hammoerabi de zwakken
tegen de sterken wil beschermen. Tegen kwade praktijken in den handel wordt de
kleine man tegenover den grooten koopman beschermd. Voor schuld mag men vrouw,
zoon of dochter verkoopen, doch in het vierde jaar moeten zij weêr vrijgelaten worden.
De zieke vrouw mag door haren echtgenoot niet verstooten worden, hij moet haar
verzorgen en onderhouden. Bij misgewas mag de landeigenaar geen huur vragen van
zijn boer. Wat een halve wees bezit wordt, als de moeder hertrouwt, door de wet
beschermd. Een slaaf, die voor schuld verhuurd is, wordt voor mishandeling bewaard
en men mag hem het teeken der altijd durende slavernij niet aanbrengen.
Als dan ook in den epiloog Hammoerabi opnieuw uitbundig wordt geprezen, dan
kan tot op zekere hoogte ook de nuchtere geschiedvorscher van onzen tijd zich daarbij
neêrleggen. Hammoerabi was een groot vorst, de weldoener van zijn volk. Zijn
regeering van 55 jaren is zeker voor Babel's uitwendige ontwikkeling van groote
beteekenis geweest. Een ieder, die kennis genomen heeft van dezen overouden codex en hem vergeleken
heeft met het Mozaïsche recht, komt tot de conclusie, dat zoowel naar vorm als
inhoud er groote overeenkomst tusschen beide bestaat. En opmerking verdient, dat
juist dat gedeelte der Mozaïsche wetten, dat het kritisch onderzoek als het oudste
heeft leeren kennen, het Verbondsboek (Ex. 20:23-23:33), het meeste met
Hammoerabi's wetten overeenstemt. Vindt men ook enkele parallelen in
Deuteronomium of in de nog jongere Priesterwet, dan vergete men niet, wat alle
bezadigde onderzoekers aannemen, dat ook in die jongere codificaties veel oud
materiaal is verwerkt, zooals Deuteronomium grootendeels een omwerking is van
het oudere recht, gelijk wij dat uit het Verbondsboek voornamelijk kennen.
Het is niet met één woord te zeggen, waarin de voortreffelijkheid van de
Oud-Testamentische wetten boven de
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Babylonische bestaat. De laatste blijken den invloed van een goed georganiseerden
staat meer te hebben ondervonden dan de eerste. Zoo is in Babel de bloedwraak reeds
meer dan 2000 jaren vóór Chr. afgeschaft. In Israël vinden we haar onbeperkt erkend
in het Verbondsboek; door den invloed van het koningschap is in Deuteronomium
zelfs 't geheele jus talionis beperkt tot het geval van valsche getuigenis (evenals bij
Hammoerabi), doch blijkens de jongste wet, den Priestercodex, is zij door de priesters
in hun traditiën vastgehouden1). Hoe moeilijk een toch vrij geregeld staatsbestuur
zulke oude rechtsinstituten vermag uit te roeien, zien we - om nu bij Europa te blijven
- aan de vendetta's op Sicilië en de nog heerschende bloedwraak bij de Albaneezen.
Zoo wijst ook verder de regeling van den maatschappelijken toestand in Babel vele
eeuwen vóór de opteekening der Israëlietische wetten op een hoogere ontwikkeling
dan ook na de invoering van het koningschap in Israël wordt aangetroffen. Het
handelsen geldwezen, tot in bizonderheden in Babel geregeld, wordt in het
Oude-Testament, niet genoemd. Het begrip kapitaal is in Israël ten eenenmale
onbekend; omtrent geld leenen wordt blijkbaar ondersteld, dat het alleen uit armoede
geschiedt, van daar dat voor rente en woeker hetzelfde woord wordt gebruikt, en
zulk geld maken dan ook wordt verboden2). Dikwerf is het Babylonische recht milder
dan het Israëlietische en eischt het boeten in geld, waar de wet van Mozes de doodstraf
vordert. Doch ook vaak is de zachtheid aan den kant van Israël te zoeken en de
verminking van 't menschelijk lichaam kent de Mozaische wet niet. Waar Hammoerabi
voor een man of vrouw, die zich uit schuld had verkocht of die door de ouders of de
vrouw door den echtgenoot verkocht was, eischt, dat ze na drie dienstjaren weer vrij
uit zouden gaan, stelt het Mozaische recht den dubbelen duur, 6 jaren, vast. En in de
oudste wet, in 't Verbondsboek, geldt dit slechts van

1) Ex. 21:18-22:15, Deut. 19:16-21, Lev. 24:19, Num. 35:12.
2) In 't Babylonisch is niet alleen 't begrip kapitaal bekend, maar ook de naam is dezelfde n.l.
kak-kadu = caput.
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den Hebreeuwschen slaaf eerst in de codificatie uit de 7e eeuw, in Deuteronomium,
wordt deze bepaling ook over de Hebreeuwsche slavinnen uitgestrekt.
Ik zeg, deze gunstige bepaling geldt alleen voor den Hebreeuwschen slaaf, in Babel
is men ruimer, daar wordt geen onderscheid tusschen volksgenooten en vreemden
gemaakt. In Israël is men streng nationalistisch, in Babel leeft men in het wereldrijk.
Ook dat is een verschilpunt, dat overweging verdient. Een overweging, die ten nadeele
van Israël uitloopt? Bij den eersten oogopslag schijnt zulks het geval te zijn. Het
ruime, kosmopolitische karakter trekt ons aan. Doch men vergete niet, dat reeds het
oude Babel een complex van volkeren was, en dat de idee der nationaliteit daar achter
het denkbeeld van wereldrijk schuil ging. In Israël leefde het nationale besef, doch
daarnaast treffen we een wetsbepaling aan, dat men den vreemdeling, evenmin als
de weduwe en den wees overlast mag aandoen, met de herinnering: ‘gij zijt zelf
vreemdelingen in Egypte geweest’ (Ex. 22:21).
In één voornaam opzicht zijn allen, die beide wetgevingen hebben vergeleken, het
eens, dat ‘Mozes’ boven Hammoerabi gesteld worden: waar de laatste zich niet
verheft boven de koude billijkheid, treft de eerste ons door eischen van ware
barmhartigheid. Voor den arme wordt in Israël in verschillende tijden verschillend
gezorgd. Eerst wordt bepaald, dat in het zevende jaar de oogst van het veld aan de
armen zal worden overgelaten, later wordt het meer praktisch omgezet in een vrijgeven
van de schuld. Ieder Israëliet wordt verplicht onder eigen beheer tienden van zijn
inkomsten weg te leggen om broodelooze Levieten en andere hulpbehoevenden
daaruit te ondersteunen, een instelling, waarin in beginsel de idee der christelijke
charitas ligt opgesloten. En dat alles wordt gedragen door en komt voert uit den
hoogen eisch: ‘Gij zult den Heer uwen God liefhebben boven alles en uw naaste als
u zelf.’ Gesplitst komt die eisch in de Thora voor. De laatste helft staat woordelijk
slechts zoo in Lev. 19:18, de eerste in Deuteronomium 6:5, doch metterdaad wordt
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de eisch der naastenliefde op elke bladzijde ook van dat laatste wetboek gevorderd,
gelijk zij in de oudste wetgeving reeds niet ontbreekt.
Maar alles culmineert in het gebod, dat men God liefhebbe boven alles. Dat beginsel
ontbreekt in Hammoerabi's wetten ten eenenmale. Ja, een verdienstelijk Assyrioloog
kon schrijven: ‘trotz der frommen Einleitung und trotz der überschwenglichen
Aufzählung aller Götter und ihrer Machtbereiche [er worden in die inleiding niet
minder dan 17 goden en godinnen genoemd] ist im Codex Hammurabi kein einziger
religiöser Gedanke zu entdecken. Es ist vom Tempeleigentum, von den Tempeldirnen
und vom Aberglauben die Rede: die Gottheit schweigt.’1) Ook wordt het kwaad niet
geacht tegen de godheid te zijn bedreven, zooals in Israël. Daar is de wetsovertreding
een ongehoorzaamheid aan den wil van Jahve, die achter de wet staat, en die den
schuldige geenszins onschuldig houdt. Voor de beschaving moge Babel's oudste wet
zeer groote beteekenis hebben, ja zelfs voor de ‘Aufklärung’ in de religie moge
Hammoerabi het zijne gedaan hebben door zijn strijd tegen het Sumerische
Sjamanisme, voor het wezenlijke van zijn godsdienst heeft ook blijkens deze jongste
ontdekking Israël aan Babel niets te danken. De Mozaïsche geest, d.i. de geest der
profetie, die ook Israël's wetten heeft doordrongen, is uit Babel niet te verklaren. Wat
er ook Babylonisch wellicht in Israël's wetten moge zijn, het is dienstbaar gemaakt
aan een eigen opvatting, aan een eigen ideaal.2)
Ten slotte eenige algemeene beschouwingen. Het laatst besprokene geeft daar
aanleiding toe. Voorzichtig drukte ik mij uit door te zeggen: ‘wat er ook Babylonisch
wellicht in Israël's wetten moge zijn.’ Maar twijfelt ge daar dan aan? vraagt menigeen
misschien. De parallelen liggen voor het grijpen, ge hebt ze zelf geconstateerd; ja
zelfs in

1) Dr. Joh. Jeremias, Moses und Hammurabi, 1903, S. 46.
2) Zie verder over Hammoerabi en zijn wetgeving: Prof. Valeton Jr. in Verslag van 't Prov. Utr.
Gen. 1903, bl. 7 vv. en Mr. C.L. Kooiman in de Aanteekeningen bij dit Verslag, Sectie
Rechtsgeleerdheid, bl. 3 vv.
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den vorm zou overeenkomst zijn. - Wat de overeenkomst in vorm betreft wachte
men zich voor overdrijving. De Assyrioloog J o h n s vindt het b.v. opmerkelijk, dat
evenals in de Mozaïsche wetten bij Hammoerabi verschillende bepalingen worden
ingeleid met ‘wanneer’.1) Maar daardoor wordt natuurlijk het casuistieke karakter
der wetsbepalingen uitgedrukt. Met dit voorwaardelijk voegwoord beginnen de
bepalingen ook in verschillende andere wetgevingen. Men zou op dien grond ook
de wetten van Manoe en die in het Avesta,2) ja de Wet der Twaalf Tafelen bij de
Romeinen van Hammoerabi afhankelijk kunnen maken.3) Maar er blijft genoeg
overeenkomst over, vooral wat den inhoud aangaat om aan samenhang tusschen
‘Mozes’ en Hammoerabi te denken.
Toch is het m.i. zeer de vraag, of die samenhang hier wel eensluidend is met
afhankelijkheid. Zeker, het ligt voor de hand te onderstellen, waar de Babylonische
beschaving zich reeds vroeg over heel West-Azië verspreid heeft, dat ook de
wetgeving in Israël van die van Babel afhankelijk zou zijn. Men behoeft zich dit nog
niet te denken, zooals de Duitsche Keizer het deed, alsof Mozes met het wetboek
van zijn voorganger uit Babel voor zich zijn wetten zou hebben samengesteld. Het
kon zijn, dat deze bepalingen uit het cultuurland meer en meer invloed op het
gewoonterecht hadden gekregen, totdat Mozes en de wetgevers na hem dit aldus
gewijzigde recht eindelijk op schrift hadden gebracht. Doch er is ook een andere
mogelijkheid, die niet voorbijgezien mag worden. Men bedenke, dat Hammoerabi
behoorde tot een Arabische dynastie, dat zijn recht groote overeenkomst toont met
het oud-Arabische recht, zooals de Profeet dat heeft hervormd en zooals het
gedeeltelijk nog in den Islam voortleeft. Het kon dus ook zijn, dat èn het Mozaïsche
èn het oud-Babylonische recht te gelijk afhankelijk waren van een over-

1) The Expository Times, 1903, p. 258.
2) Sacred Books of the East, vol. XXV, III, 220, 250, IV, 92, 96, 104, 116 enz.
3) Schoell, Legis XII tabularum reliquiae, Lipsiae 1866.
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levering, die uit Arabië afkomstig is. Arabië en Babel stonden van oudsher met
elkander in levendig handelsverkeer. En Mozes leert volgens een oude overlevering
de rechtspraak van zijn schoonvader Jethro, den Arabischen Keniet (Ex. 18:13 vv.).
Daar in het Oosten, waar ook voor de traditie geldt, dat duizend jaren zijn als één
dag, is dit inderdaad niet ondenkbaar.
Een tweede opmerking is van geheel anderen aard. Men heeft met gewichtig gebaar
gezegd: de steenen spreken! En die steenen zouden dan te niet doen b.v. het
wetenschappelijk onderzoek van meer dan 1½ eeuw omtrent het ontstaan van de
boeken des Ouden Verbonds. Tegenover al die theorieën zouden dan nu feiten staan,
die de beschouwingen te niet deden.
Die mannen van het wetenschappelijk onderzoek moeten dan toch wel door en
door verdorven zijn, dat ze zelfs voor feiten niet uit den weg gaan. Zou het waar
zijn? Of zou het ook kunnen zijn, dat zij, die zoo spreken, niet op de hoogte zijn van
wat het kritisch onderzoek heeft aan het licht gebracht? Men veroorlove mij
voorloopig het laatste aan te nemen. Eerlijk gezegd, ik heb mij nooit goed kunnen
voorstellen, hoe men het zich - althans bij voldoende kennis van zaken - indenkt.
Men redeneert b.v. dikwerf ongeveer als volgt: nu men zoovele gedenkteekenen
gevonden heeft van hooge beschaving uit een tijd, die nog aan Abraham voorafgaat,
gaat het toch niet aan zich Israël langer voor te stellen als een ongeletterde horde,
die toen zij Kanaän binnentrok, nog geen litteratuur kon bezitten. Ik laat nu daar, dat
de Oud-Testamentische kritiek volstrekt niet op dit apriorisme berust, maar zelfs als
ze het deed, wat volgt er dan nog uit de opgravingen in Babel en Assyrië? Laat die
beschaving niet alleen zijn doorgedrongen in Kanaän, maar daar zelfs heerschend
zijn geweest, bewijst het dan iets voor de nomaden, die een inval in het cultuurland
deden? Of waren soms de Gothen en Vandalen beschaafd en geletterd, omdat ze
invallen deden in het overbeschaafde Romeische rijk?
Met meer ernst kunnen wij luisteren naar een tweede
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wijze van redeneeren. Men oordeelt: als reeds 1000 jaren vóór Mozes zulk een
uitgewerkte wetscodex in Babel bestond, dan is het toch niet onmogelijk aan te
nemen, dat ook Mozes zijn wetten heeft opgeschreven. Al wederom begin ik met op
te merken, dat het kritisch onderzoek des Ouden Testaments inderdaad van zulk een
apriorisme niet uitgaat, maar van feiten, die de onderlinge vergelijking der schriften
des Ouden Verbonds zelf aan de hand doet. Maar wat wint men door zulk een
redeneering? Alleen de mogelijkheid, die altijd bestaan heeft, krijgt iets meer redelijks.
Doch mogelijkheid is nog geen feitelijkheid. En, of al de wetten in den Pentateuch
door Mozes zoo zijn opgeschreven, dat kan niet zoo maar met één wending van de
hand worden uitgemaakt, dat zal aan het Oude Testament zelf moeten worden getoetst.
Er zijn altijd Oud-Testamentische critici geweest, die in hoofdzaak het recht van het
Verbondsboek gehouden hebben voor dat van den oudsten koningstijd en die niet
ongeneigd zijn aan te nemen, dat de grondslag daarvan kan opklimmen tot den
Mozaïschen tijd. Of Mozes dat recht reeds heeft opgeschreven? Mij komt het niet
waarschijnlijk voor, omdat men dan meer stabiliteit zou vinden wat den vorm betreft
in de jongere codificaties. Bovendien, de jongste wet, de Priestercodex, doet zich
zelf kennen als een opteekening van mondelinge Mozaïsche traditie, als zij haar
wetten telkens inleidt met deze woorden: ‘toen sprak Jahve tot Mozes’ of ‘tot Mozes
en Aäron, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls.’
Maar, heeft men gezegd, er zijn toch feiten aan het licht gekomen, die door de
critici ontkend waren. Hoe heeft men niet den inhoud van Gen. 14 voor
ongeloofwaardig verklaard, een fantaisie van een zeer jongen auteur! Amraphel, de
koning van Sinear, Arioch, de koning van Ellasar, Kedor-Laomer, de koning van
Elam en Tidal de koning van Gojim, heeft men ze niet allen, met hun strijd tegen
Abraham en zijn 318 knechten naar het rijk der verdichting verwezen? En thans
herkent men toch Amraphel in Hammoerabi en de naam van Kedor-Laomer is toch
in een brief van Hammoerabi teruggevonden. H o m m e l , een der
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weinige Assyriologen, die de nieuwere kritiek gaarne bestrijden, heeft er de verst
strekkende conclusies uit getrokken1). Ja, dat heeft H o m m e l gedaan. Maar heeft
hij voor dat alles eenigen grond? Men behoeft geen Assyrioloog te zijn om aanstonds
te gevoelen, hoe zwak de basis is, waarop zijn gebouw rust. Laat het zijn, dat
Amraphel een verbastering in den volksmond is van Hammoerabi - geheel overtuigd
ben ik daarvan niet met H o m m e l zelf,2) maar dan Kedor-Laomer? Men meent een
naam Kudur-Lagamar of Kudur-Lagamal [knecht van een Elamietischen god
Lagamar] gevonden te hebben in een brief van dien Hammoerabi, te Constantinopel
bewaard. Er zijn echter Assyriologen, die zeggen, dat er een gansch andere
persoonsnaam staat, die met Kedor Laomer niet de minste overeenkomst heeft3).
Maar aangenomen, dat S c h e i l en (gedeeltelijk) H o m m e l goed gelezen hebben,
wat weet men dan nog? M.i. slechts dit, dat Kudur-Lagamar een gebruikelijke naam
in Elam geweest is. Doch dat deze Kudur-Lagamar in verbinding met andere koningen
in het Westland tegen den ‘Hebraeër Abraham’ gestreden heeft, daarvan staat in dien
brief geen woord. En om hem tot tijdgenoot van den patriarch te maken achtte
H o m m e l het o.a. noodzakelijk eenige koningsnamen uit de spijkerschrift-inscripties
te elimineeren! Dat moest een criticus eens wagen te doen! Maar hier mag het, want
met de bijbelsche chronologie komt het niet overeen, en ‘de steenen moeten toch
spreken!’
Wij kunnen zulke apologetiek veilig aan haar zelve overlaten. Op onkundigen
moge zij indruk maken, wie er iets van weet gaat met een schouderophalen verder.
Men versta mij wel. Ik verwijs den grondslag in Gen. 14 niet naar het gebied der
fantaisie, maar ik constateer alleen, dat de historische waarheid van dat belangrijke
caput door

1) Altisr. Ueberlieferung, S. 174 ff.
2) Hommel zelf is het hiermede ook niet eens en identificeert Amraphel met koning Amarfal.
3) Zimmern in Gött-Gel. Anz. 1899, S. 500 ff. Hommel leest eigenlijk Kudur-Nuhgamar.
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de ontdekking en de redeneeringen van H o m m e l niet is bewezen.
Nog een enkel woord ten slotte. Het oog der onderzoekers van het Oude Testament
is nu willig of onwillig naar Babel gericht. Ook voor hen geldt thans de leuze: ‘ex
Oriente lux!’ Daar is zeker aan den eenen kant groote overdrijving, een
‘panbabylonisme’, dat bedenkelijk kan worden. Prof. B u d d e vertelt een verhandeling
gelezen te hebben - gelukkig is zij op zijn advies in portefeuille gebleven - waarin
het gansche Oude-Testament uit de oud-Iersche godenleer werd verklaard1). Maar
hij meent, dat de wijze, waarop b.v. de verdienstelijke Assyrioloog W i n c k l e r alles
in Israël uit Babel afleidt, van die methode volstrekt niet wezenlijk verschilt. En het
kan wellicht geen kwaad, nu het thans ‘Babel, Babel und kein Ende’ luidt, dat Prof.
V ö l t e r onze oogen voornamelijk voor de patriarchenverhalen eens naar Egypte
trekt2). Al ware er van V ö l t e r 's vergelijkingen geen enkele juist, dan is het toch
waarschijnlijk, dat ook van dit cultuurland, dat in de 15e eeuw vóór Chr. heer en
meester over Palaestina was, groote invloed naar Israël is uitgegaan. Tegenover den
roes van het ‘panbabylonisme’ is het goed, dat zulke stemmen gehoord worden.
Doch daar is aan de andere zijde ook een angstig sluiten van de oogen voor het
licht, dat werkelijk uit het Oosten is opgegaan. Men is bevreesd den kostelijken schat
van den ouden Bijbel te verliezen. Zijn oorspronkelijkheid, zijn inspiratie, dat alles
acht men verloren, als het waar zou blijken, dat zooveel stof der bijbelsche litteratuur
uit Babel ontleend zou zijn. Ik versta de vrees, maar ik begrijp niets van de
waarheidsliefde, die toch ook deze mannen heet te bezielen. Men erkenne toch de
feiten, men sluite toch het licht niet af, dat men zelf jubelend heeft begroet, toen men
meende, dat het de oude beschouwingen zou bevestigen.

1) Das Alte Testament und die Ausgrabungen, 1903, S. 26.
2) Aegypten und die Bibel, 1903.
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Neen, goed bezien, verliest de Bijbel zijn oorspronkelijkheid niet, evenmin als de
Grieksche kunst niet oorspronkelijk zou zijn, omdat men nu weet, dat zij ten leste in
haar oudsten vorm uit Azië afkomstig is. Van Shakespeare kan men aantoonen, dat
hij zijn stof zeer dikwijls van elders ontleend heeft. Is deze dichter daarom niet
oorspronkelijk? Staat het merk van zijn persoon niet op al zijn werken?
Welnu, zoo is het ook met onzen Bijbel. Het moge enkelen Assyriologen in de
vreugde hunner ontdekkingen en in de overschatting hunner betrekkelijk jonge
wetenschap ontgaan - maar het Oude Testament staat oneindig hooger dan de
Babylonische litteratuur. Dat hoogere ligt niet op het gebied der beschaving, daarin
zijn Babel en ook Egypte verre boven Israël verheven, maar dat hoogere zoeken wij
in zijn godsdienst. Heeft men in Babel - naar het aloude verhaal (Gen. 11) - een toren
willen bouwen, die tot in den hemel zou doordringen, in Israël heeft de hemel zich
geneigd tot de menschheid. Elk volk heeft zijn eigen sfeer gehad, zijn eigen beteekenis
voor de geschiedenis der menschheid. Uit Babel de beschaving, uit Griekenland de
kunst, uit Rome het recht, uit Israël de openbaring.
Groningen, Juni 1903.
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Toch Haarlem?
Door Dr. H. Brugmans.
Bovenstaand opschrift is een gewilde herinnering aan den titel van het terecht door
een ieder geroemde opstel, waarin F r u i n in 1888 den toenmaligen stand van het
oude, maar destijds weer druk besproken vraagstuk van de uitvinding der
boekdrukkunst op de hem eigen heldere wijze uiteenzette1). Mainz of Haarlem was
de vraag, die hij stelde, met terzijdestelling van een andere, eveneens veel omstreden
kwestie, wien van de oudste Mainzer drukkers, G u t e n b e r g , F u s t of S c h ö f f e r
de eer der uitvinding toekwam. Zijn eindconclusie was destijds: ‘Mochten ooit - wat
niet volstrekt onmogelijk is - nieuwe bescheiden uit archieven of bibliotheken aan
den dag komen, wier gewicht de schaal naar onze zijde deed overslaan, dan zouden
wij het recht om van gevoelen te veranderen geenszins hebben verbeurd door thans
onbewimpeld te erkennen, dat de kans vooralsnog veel gunstiger staat voor Mainz
dan voor Haarlem.’
Zoo was de stand van zaken in 1888. Wat er na dien in de volgende jaren aan het
licht kwam, veranderde daaraan weinig, zooals ook door F r u i n in eenige kleine
opstellen is bewezen. Het onderwerp bleef hem interesseeren; telkens kwam hij er
op terug, eerst om aan te toonen, dat er van een drukkerij te Avignon in 1444, dus
vóór G u t e n b e r g ,

1) Gids, 1888, I, 49 vlg., thans herdrukt in Verspreide geschriften, I, 163 vlg.

Onze Eeuw. Jaargang 4

106
volstrekt niet mag worden gedacht1), vervolgens om te bewijzen, dat, zoo de
C o s t e r legende op juiste gronden berust, zij niet den ouden L a u r e n s J a n s z .
maar de jongen L a u r e n s J a n s z . C o s t e r moet bedoelen2). In geen van beide
artikelen blijkt zijn meening omtrent het oude vraagstuk te zijn veranderd. Maar wat
zou hij thans gezegd hebben, nu de aanspraken van Haarlem worden verdedigd op
een zoo wetenschappelijke en tevens zoo scherpzinnige wijze als tot dusverre nog
zelden is geschied. Inderdaad zeggen wij niet te veel van het boekje, waarin Mr. C h .
E n s c h e d é een technisch onderzoek naar de uitvinding der boekdrukkunst heeft
ingesteld3). De titel zegt reeds, waar het hier om te doen is. Hoe vreemd het ook moge
schijnen, zoo goed als nooit zijn in deze zoo dikwijls van alle zijden bekeken vraag
de technici aan het woord geweest. Men heeft het blijkbaar zelden noodig geacht
hen naar hun toch zoo waardevolle meening te vragen. Het is alsof men bij de reparatie
van een horloge iedereen raadpleegde, behalve juist den horlogemaker. F r u i n had
dat blijkbaar al gevoeld, toen hij reeds in 1869 schreef: ‘Naar mijn oordeel zijn het
de oude gedenkstukken der drukkunst, die den strijd tusschen Haarlem en Mainz
moeten beslissen. De berichten en uitspraken der kronijken komen slechts in de
tweede plaats in aanmerking’4). Maar vermoedelijk dacht hij hier meer aan
bibliographisch dan aan zuiver technisch onderzoek. En nu moge het vreemd klinken,
de meeste bibliografen, die zich met dit vraagstuk hebben bezig gehouden, hebben
zich geen heldere voorstelling gemaakt van de wijze, waarop in de vijftiende eeuw
werd gedrukt. Zij hebben steeds boeken met elkander vergeleken, maar zich nooit
de vraag gesteld, hoe deze boeken tot stand kwamen. Nu is dit vraagstuk
buitengewoon moeilijk. Een

1) Een nieuwe mededinger van Gutenberg, Gids, 1890, III, 342 vlg., thans herdrukt in Verspreide
geschr., I, 210 vlg.
2) De uitvinder der boekdrukkunst nog eens op het tapijt, Gids 1897, II, 352 vlg., thans herdrukt
in Verspr. Geschr., I 220 vlg.
3) C h . E n s c h e d é . Technisch onderzoek naar de uitvinding van de boekdrukkunst. Haarlem,
1901. 8o.
4) Nav. XIX, Nieuwe Serie, II, 1, thans herdrukt in Verspr. Geschr, I, 208 vlg.
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drukkerij, een lettergieterij is ons uit de vijftiende eeuw niet overgeleverd; de oudste,
die wij kunnen bestudeeren en waardoor wij ons vertrouwd kunnen maken met de
techniek van het vak, is die van P l a n t i j n en zijn opvolgers in het Museum
P l a n t i j n - M o r e t u s te Antwerpen. Maar P l a n t i j n vertegenwoordigt zijn vak
als het reeds in hoogen bloei staat; het is ons juist te doen om de onvolprezen kunst
in haar windselen, haar incunabula. Zoo kan men alleen door een zeer nauwkeurige
bestudeering van de oudste boeken zelf zich een meening vormen over de techniek
van lettergieten, letterzetten en drukken; alleen het scherpe oog van den vakman
onderscheidt hier gegevens, waaruit hij kan besluiten tot de wijze, waarop het boek
is gedrukt. Het is niet vreemd, dat de meeste bibliografen niet zoover zijn gegaan;
het onderzoek, de rangschikking, de attributie der incunabelen zelf vroegen hun
geheele aandacht. Waar de vraag, waar en door wien een boek is gedrukt, reeds niet
zelden een moeizaam en langdurig onderzoek vereischt, daar is het te begrijpen, dat
de vraag, op welke wijze het was gedrukt, op den achtergrond bleef. Wij danken het
aan Mr. E n s c h e d é , dat naast de historische en bibliographische zijde van het
vraagstuk thans ook de zuiver technische kant in studie is genomen. Maar dat niet
alleen. De kwestie van de uitvinding van de boekdrukkunst is door zijn technisch
onderzoek een geheel andere phase ingetreden. Om het kort te zeggen, de aanspraken
van Haarlem worden door zijn bondig betoog zeer belangrijk versterkt, zoo belangrijk,
dat voor ons thans niet meer de vraag is: Mainz of Haarlem, met den klemtoon op
de eerste stad, maar dat wij, niet zonder eenige verwondering ons afvragen: toch
Haarlem?
Het kan mijn bedoeling niet zijn om het geheele vraagstuk opnieuw in zijn geheel
te behandelen en evenmin om naar aanleiding van het boek van Mr. E n s c h e d é
zelfstandig een onderzoek daarnaar in te stellen. Ik wensch slechts den stand van
zaken, zooals zij zich heeft ontwikkeld door en na het verschijnen van Mr.
E n s c h e d é 's geschrift, te ontvouwen en naar aanleiding daarvan eenige opmerkingen
te maken.
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Laat ons zien, hoe de zaak er voor stond, voordat Mr. E n s c h e d é zijn technisch
onderzoek instelde. Waarop berustten de aanspraken van Haarlem op het recht zich
de bakermat der boekdrukkunst te mogen noemen? De Spaarnestad beriep zich op
tweeërlei, vooreerst op de door eenige bewijzen gestaafde plaatselijke overlevering,
ten andere op het getuigenis van U l r i c h Z e l l in de Keulsche kroniek van 1499.
Hoewel F r u i n deze punten uitvoerig heeft uiteengezet, zal het noodig zijn ze hier
ter inleiding nog eens kortelijk te bespreken. De eerste, die de Haarlemsche
overlevering vermeldt, is de welbekende C o o r n h e r t , die in 1561 in de opdracht
zijner vertaling van C i c e r o 's Officia aan de regeering van Haarlem deze stad de
geboorteplaats der boekdrukkunst noemt. Hij deelt er evenwel niet veel van mede,
zelfs niet den naam van den uitvinder, maar verwijst naar het boek van zijn
compagnon, den uitgever J a n v a n Z u r e n , die de geschiedenis der uitvinding
wilde schrijven. Van dit op touw gezette boek is echter slechts het begin, de titel en
de opdracht gereed gekomen; zij zijn ons door S c r i v e r i u s in zijn Laure-crans
voor L a u r e n s C o s t e r bewaard. Ook v a n Z u r e n noemt den naam van den
uitvinder niet; en evenmin de derde, die de traditie vermeldt, G u i c c i a r d i n i , die
evenwel meer twijfel dan geloof verraadt aan het hem te Haarlem gedane verhaal.
Dat alles zou vermoedelijk weinig de aandacht hebben getrokken, zoo de overlevering
geen vleesch en bloed had gekregen door den geleerden H a d r i a n u s J u n i u s .
Hij nam in zijn Batavia, die hij tusschen 1566 en 1570 schreef, een uitvoerig verhaal
op, hoe de edele kunst van boekdrukken voor 128 jaren te Haarlem was uitgevonden
door L a u r e n s J a n s z . C o s t e r . Het verhaal van J u n i u s , dat in 1588 werd
gedrukt, is de grondslag geworden voor alle verdere redactiën van de legende.
S c r i v e r i u s nam haar in zijn Laure-crans op; de roem van Haarlem en van C o s t e r
was gevestigd. In Nederland geloofde weldra iedereen aan de nationale uitvinding.
In de achttiende eeuw werd zij door prachtwerken als dat van M e e r m a n gestaafd.
In de negentiende eeuw kwamen
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ijverige archiefonderzoekingen, te Haarlem en elders door K o n i n g , d e V r i e s
en anderen ingesteld, de traditie als onomstootelijk bewijzen. In 1823 werd het vierde
eeuwfeest der uitvinding plechtig herdacht. In 1856 werd het standbeeld, dat nog op
de Groote Markt te Haarlem staat, feestelijk onthuld. De legende was historie
geworden. Maar toen kwam eensklaps de groote spelbreker uit zijn hoek te voorschijn
schieten; v a n d e r L i n d e zond in 1870 zijn C o s t e r -legende in het licht. Wel
bestreed H e s s e l s hem op menig punt afdoende, maar toch scheen naar het oordeel
der deskundigen, - wij noemen C a m p b e l l en F r u i n - de zaak voor Haarlem
verloren. Totdat Mr. E n s c h e d é - doch keeren wij eerst tot de bron der traditie
terug.
Eerlijk gezegd, op zich zelf beteekent die traditie niet veel. Dat vier auteurs haar
vermelden, bewijst niets. Voor eerst vertegenwoordigen C o o r n h e r t en v a n
Z u r e n slechts één lezing; van hen had vermoedelijk G u i c c i a r d i n i het verhaal.
Naast hun eenvoudige lezing staat het zeer uitvoerige verhaal van J u n i u s . Ziehier
in het kort, wat hij mededeelt. Voor 128 jaren heeft in een thans nog bekend huis op
de Markt te Haarlem L a u r e n s J a n s z . C o s t e r gewoond, wien de hem later
ontnomen eer van de uitvinding der boekdrukkunst toekomt. Hij begon in den Hout
letters uit beukenschors te snijden, die hij zegelsgewijs op papier drukte voor de
kinderen van zijn schoonzoon. Later begon hij grootere dingen en bedacht met zijn
schoonzoon T h o m a s P i e t e r s z . een dikker en taaier inkt, omdat hij zag, dat de
gewone inkt vloeide en kladde, waarmede hij ook geheele tafels en vormen met
bijgevoegde letters drukte. Proeven van zulke drukken, slechts aan één zijde bedrukt,
had J u n i u s gezien: een Nederlandsche Spiegel onzer Behoudenis. Ook werden de
bladen, aan één zijde bedrukt, tegen elkander aan geplakt. Daarna heeft hij de
lettervormen in lood veranderd en deze weder in tin; er zijn nog uit deze letters
gegoten wijnkannen in C o s t e r 's huis te zien, waar zijn naneef G e r a r d
T h o m a s z . heeft gewoond en eenige jaren geleden is gestorven. De kunst werd
bekend; C o s t e r kreeg bestellingen, zoodat
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hij genoodzaakt was knechts in dienst te nemen. Onder hen is een zekere J a n geweest,
naar J u n i u s vermoedt, F a u s t genaamd, die van zijn meester de kunst afzag en
in een Kerstnacht al het lettertuig en gereedschap heeft gestolen en gevlucht is naar
Amsterdam, daarna naar Keulen en ten slotte naar Mainz, waar hij een drukkerij
opzette. In 1442 is daar dan ook met dezelfde letters, waarmede C o s t e r te Haarlem
had gedrukt, uitgekomen Alexandri Galli Doctrinale met Petri Hispani Tractatus.
J u n i u s zegt dit verhaal te hebben van oude en geloofwaardige lieden; zoo had de
schoolmeester N i c o l a a s G a a l hem dikwijls medegedeeld, dat een zekere
C o r n e l i s , een boekbinder, die in C o s t e r 's winkel knecht was geweest, hem aldus
de geheele geschiedenis had verteld en dan bij het verhaal van den diefstal in tranen
placht uit te barsten en den eerloozen schelm ter helle vervloekte en de nachten
verdoemde, dat hij met dezen schavuit in één slaapkamer had doorgebracht. G a a l 's
verhaal stemde overeen met de woorden van burgemeester Q u i r i n u s Ta l e s i u s ,
die het eveneens dikwijls uit den mond van den boekbinder had gehoord.
Dit verhaal is vol onmogelijkheden en tegenstrijdigheden. Dat iemand uit
beukenschors letters snijdt en die tot vermaak van kinderen afdrukt, is denkbaar.
Maar onmogelijk is het met zulke houten letters een geheel boek te drukken; de
techniek van toen en nog lang daarna kon ze onmogelijk zoo stevig aaneenvoegen,
als voor het drukken noodig is. Het voorbeeld van J u n i u s is dan ook ongelukkig
gekozen; waar hij spreekt van het drukken van geheele tafelen en vormen met
bijgevoegde letters heeft hij vermoedelijk een soort blokdruk op het oog; de prent
met een weinig tekst werd in hout gesneden en daarvan afgedrukt; maar dit procédé
was misschien C o s t e r onbekend en heeft niets met typographie te maken. Zulk
een blokboek is de door J u n i u s genoemde Spiegel der Behoudenis, hoewel moet
worden erkend, dat er ook nog typographische drukken van dit boek bestaan. Dat
C o s t e r daarna de letters in lood kan hebben veranderd, is onmogelijk; de looden
letter staat
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in geen verband met den houten blokdruk. Maar bepaald dwaas is het, dat C o s t e r
later het juiste procédé weer zou hebben verlaten en de letters van tin zou hebben
vervaardigd. Niemand heeft ooit van tinnen letters gehoord; vermoedelijk hebben
alleen de tinnen schenkkannen, die men hem toonde, J u n i u s op het denkbeeld
gebracht van tinnen letters te spreken. Maar dit verhaal van de kannen is bovendien
volkomen in strijd met wat er volgt. De letters, waaruit deze kannen zijn gegoten,
zijn zeer merkwaardig; zij zijn tevens door een ontrouwen knecht uit Haarlem gestolen
en naar Mainz overgebracht. Het verhaal van dezen diefstal is nog onwaarschijnlijker,
als men bedenkt, dat de dief J a n F a u s t heette en dus door J u n i u s wordt
vereenzelvigd met F u s t van Mainz, in de geschiedenis van de uitvinding der
boekdrukkunst welbekend, maar die ongelukkig voor J u n i u s , geen drukker, maar
de geldschieter van G u t e n b e r g en de schoonvader van P e t e r S c h ö f f e r was.
In 1442 is dan ook niet te Mainz gedrukt; de eerste gedrukte boeken waren ook niet
de door J u n i u s genoemde.
Wij hebben slechts de belangrijkste fouten in J u n i u s ' verhaal genoteerd. Va n
d e r L i n d e en na hem F r u i n hebben dan ook de onbetrouwbaarheid ervan
aangetoond, maar zijn toch tot verschillende conclusiën gekomen. Terwijl de eerste
het geheele verhaal als dwaas gefabel verwerpt, meent F r u i n er een kern van
waarheid in te kunnen vinden. Die kern kan men dan ook moeilijk verwijderen. Wat
J u n i u s ook mag hebben gefantaseerd, het feit, dat er in de vijftiende eeuw te
Haarlem een L a u r e n z J a n s z C o s t e r heeft gewoond, die de schoonvader was
van T h o m a s P i e t e r s z ., staat vast. Het is de verdienste der ‘Costerianen’ - om
dit woord van v a n d e r L i n d e over te nemen - dat zij door ijverig onderzoek in
de Haarlemsche archieven dit feit boven allen twijfel hebben verheven. Ongelukkig
komen wij met dezen L a u r e n s J a n z . C o s t e r niet veel verder. Ziehier, wat men
van hem weet. Hij bezat van 1436 tot 1483 een stoel in het Kerstmisgild te Haarlem.
Van 1441 tot 1483 betaalt hij daar koren-
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accijns. In 1483 betaalt hij daar exuegeld en moet dus de stad hebben verlaten. Verder
is het gebleken, dat hij van 1436 tot omstreeks 1451 winkelier in olie en kaarsen was
en daarna tot 1455 wijnhandelaar en herbergier, terwijl hij ook aan de stad leverde.
Welk beroep hij van 1455 tot 1483 heeft uitgeoefend, is onbekend.
Over dezen eerzamen olie-, kaarsen-, later wijnhandelaar heeft v a n d e r L i n d e
de fiolen van zijn smaad en hoon uitgestort. De uitvinder der boekdrukkunst verkocht
dus olie, kaarsen en wijn en misschien wel ‘kool’ bovendien. Maar deze spot is
onverdiend. Het ligt toch voor de hand, dat het veel onwaarschijnlijker is, dat een
legende zich vastknoopt aan iemand, die daarvoor uiterlijk niet de minste houvast
aanbiedt, dan aan een ander, die daarvoor eenige eigenaardige eigenschappen bezit.
M.a.w. het is onbegrijpelijk, dat Haarlem de traditie van de uitvinding der
boekdrukkunst toeschreef aan een man, wiens beroep een geheel ander was dan dat
van drukker, zoo daarvoor tenminste niet eenige grond was geweest. De traditie wint
aan geloofwaardigheid, naarmate zij oppervlakkig gezien minder aannemelijk schijnt.
Maar daarmede is ook alles gezegd. Bewezen is er nog niets. Kenden wij C o s t e r
b.v. als goudsmid of beoefenaar van een ander technisch vak, er zou ten minste iets
gewonnen zijn. Het is waar, wanneer wij mogen aannemen, dat C o s t e r de door
hem geleverde kaarsen zelf ook goot, dan is hem de praktijk van het gieten bekend
geweest en wordt het mogelijk in hem een lettergieter te zien. Maar er zijn grooter
bezwaren tegen hem in te brengen dan zijn olie-, kaarsen- en wijnnering. Is het
verhaal van J u n i u s in zijn hoofdtrekken juist, dan moet de uitvinding der
boekdrukkunst hebben plaats gehad vóór 14451), toen te Mainz de uitoefening der
nieuwe kunst begon. Maar hoe oud wij C o s t e r s leeftijd ook stellen, het zal wel
onmogelijk zijn hem vóór 1445 met zijn kleinkinderen in den Haarlemmerhout te
laten spelen en voor

1) Door de jongste onderzoekingen van dr. Z e d l e r is gebleken, dat de oudste Mainzer drukken
omstreeks 1445 moeten zijn tot stand gekomen. Daarover beneden meer.
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hen uit beukenschors letters te laten snijden. Wanneer C o s t e r geboren is, is ons
onbekend. Maar een man, die in 1483 Haarlem metterwoon verlaat, kan men toch
dan op niet veel ouder stellen dan ongeveer 75 jaar. Hij is dan omstreeks 1410
geboren, bezet in 1436 den hem toekomenden stoel in het kerkgild, was van 1436
tot 1451 koopman in olie en kaarsen, vervolgens tot 1455 wijnhandelaar. Op deze
wijze sluit alles als een bus. Nu is het toch onmogelijk aan te nemen, dat een man,
die omstreeks 1410 is geboren, in 1440 al kleinkinderen heeft gehad; wanneer men
er op wijst, dat er geen sprake is van zijn eigen kleinkinderen, maar van de kinderen
van zijn schoonzoon, die dus geen kinderen van zijn dochter behoeven te zijn, dan
moet C o s t e r zijn dochter toch wel buitengewoon vroeg hebben uitgehuwelijkt.
Stel, dat Coster op zijn twintigste jaar een dochter had, dan moet deze toch tien jaar
daarna met een weduwnaar met kinderen zijn gehuwd. Dat alles is moeilijk aan te
nemen.
De fout ligt echter elders. Zie ik goed, dat zijn er hier twee overleveringen met
elkander verbonden, of liever een overlevering en een historisch feit. De overlevering
is C o s t e r s uitvinding te Haarlem; het historische feit is de eerste toepassing der
drukkunst te Mainz. Bij J u n i u s zijn beide geheel door elkander gemengd; maar
het ligt voor de hand, dat wij aan beide historisch niet dezelfde waarde mogen
toekennen. Te Haarlem moet reeds in de 15de eeuw de traditie hebben bestaan, dat
door C o s t e r de boekdrukkunst was uitgevonden. Maar van Mainz kon men daar
toch van oudsher bezwaarlijk iets weten. Eerst later, toen iedereen de nieuwe
uitvinding uit Duitschland leerde kennen, moet zij te Haarlem met de daar bestaande
traditie zijn gecombineerd. Zoo ontstond het verhaal van den diefstal. En het verhaal
van den ouden C o r n e l i s dan? zal men vragen. Wij vragen op onze beurt: is er nog
nooit een oud man betrapt op een onbewust voorgedragen onjuiste voorstelling van
lang vervlogen gebeurtenissen? Ook in het hoofd van C o r n e l i s moest de
Haarlemsche traditie met de uitvinding te Mainz worden gecombineerd: wellicht is
er bij C o s t e r te eeniger tijd een
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ontrouwe dienstknecht weggeloopen, dien men later kon houden voor den overbrenger
der kostbare kunst naar Duitschland.
Wanneer wij dus uit de Haarlemsche traditie alles elimineeren, wat in verband
staat met Mainz, dan blijft er niet veel anders over, dan dat in een niet nader aan te
geven tijd een zekere L a u r e n s J a n s z . C o s t e r , wiens bestaan tusschen 1436
en 1483 historisch vaststaat, te Haarlem de kunst van het gieten van looden letters
heeft uitgevonden. Wij zouden willen vragen: is dat iets onmogelijks? Zeker niet.
Wij zullen hier niet herhalen, wat F r u i n in het midden heeft gebracht over de
factoren, die voor het welslagen van een uitvinding noodzakelijk zijn. Hij onderscheidt
de vruchtbare gedachte, de technische bekwaamheid om deze te verwezenlijken en
ten slotte de behoefte der maatschappij aan haar voortbrengsels. Men kan met F r u i n
over het belang dezer factoren verschillen en b.v. bezwaar maken tegen zijn
opmerking, dat een uitvinding steeds gedaan wordt, zoodra de economische
noodzakelijkheid of, zooals hij het noemt, de volheid des tijds daar is. Maar afgezien
daarvan, zal niemand toch ontkennen, dat voor een uitvinding steeds een vruchtbare
gedachte, maar bovenal en vooral in dit geval, de technische bekwaamheid om ze te
verwezenlijken beslist noodig zijn. Beide treffen wij b.v. bij G u t e n b e r g en in nog
hooger mate bij S c h ö f f e r aan. Er is bovendien nog iets anders, waarop de aandacht
moet worden gevestigd. Niet alleen op den man, maar ook op het milieu komt het
aan. G u t e n b e r g leefde in een wetenschappelijk en technisch hoog ontwikkeld
milieu. In de talrijke oude steden aan den Boven-Rijn bloeide in de vijftiende eeuw
een hooge geestesbeschaving; daar traden inderdaad geestelijke behoeften aan den
dag, waaraan door de uitvinding der boekdrukkunst werd voldaan. In het breede,
vruchtbare, lachende Rijndal had zich sedert de vroegste Middeleeuwen een
eigenaardige, hooge beschaving ontwikkeld, die zich onder allerlei lotgevallen door
de eeuwen heen had weten te handhaven. Hier lag Worms, door de traditie der
Bourgondiërs gewijd, waar de Duitsche Keizers zoo dikwijls
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resideerden en waar eenige der besten van hen hun grafstede hebben gevonden. Daar
vond men het aloude Mainz, den zetel van Bonifacius, de geestelijke hoofdstad van
een groot gedeelte van het Duitsche rijk, waar reeds K a r e l de Groote en na hem
zoo menig Keizer gaarne vertoefde. Te Mainz had F r e d e r i k B a r b a r o s s a op
Pinksteren 1184 zijn wereldberoemden hofdag gehouden, de apotheose van het
Duitsche Keizerschap, waarvan men nog eeuwen lang zou blijven spreken. De steden
aan den Rijn, machtige middelpunten van handel, nijverheid en verkeer, hadden den
Keizer steeds gesteund in zijn strijd met zijn bestrijders, de rijksvorsten,
buitenlandsche vijanden, bovenal den Paus. En zij waren er wel bij gevaren;
privilegiën het een na het ander waren hun ten deel gevallen; ten slotte hadden zij
zich gëemancipeerd van hun vorsten en waren zoo goed als onafhankelijke Rijkssteden
geworden, die zichzelf bestuurden en tot onderlinge bescherming onder den schuts
des Keizers verbonden sloten. Materieel hebben deze Rijnsteden zeer gefloreerd;
hier voor het eerst misschien in Duitschland had de overgang van het oude
betaalmiddel tot het nieuwe, van de naturalia tot het geld plaats. Reeds in de dertiende
eeuw had zich hier in de steden een beschaving en welvaart gevestigd, waarvan deze
uiterlijk nog de sporen hebben bewaard in hun kathedralen, hun stadhuizen en hun
aanleg. Het is waar, deze uitnemende bloei was niet bestendig, Na den ondergang
van de oude Duitsche Keizersmacht waren de steden overgeleverd aan de heerschzucht
van de geestelijke en wereldlijke vorsten, die hen hoe langer hoe meer in hun
ontwikkeling beëngden en ten slotte veelal bij hun gebied inlijfden. Bovendien werden
de steden inwendig geteisterd door hevige burgertwisten; ook hier kwam de burgerij
en het lagere volk in verzet tegen het aristocratische stadsbestuur; ook hier kostte de
overwinning der gilden behalve veel bloed ook veel welvaart. Voegen wij daarbij
de aanhoudende oorlogen, die Duitschland in de vijftiende eeuw teisterden, de bijna
periodiek terugkeerende groote branden en besmettelijke ziekten, waarvan de steden
het slachtoffer waren, dan vervult het ons met verbazing, wanneer wij bemerken, dat
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trots alles de oude steden aan de Rijn hun hooge positie hebben kunnen handhaven.
Met verbazing, neen met bewondering voor de krachtige bevolking vervult het ons,
wanneer wij zien, dat niettegenstaande het dalen van de welvaart zich hier aan den
Rijn toch een hooge beschaving, waarvan men de wedergade bijna nergens in
Duitschland vond, niet alleen kon handhaven maar ook ontwikkelen. Konden steden
als Straatsburg, Worms en Mainz reeds op het einde der 14de eeuw zich nauwelijks
in macht en rijkdom meten met Ulm, Augsburg en Neurenberg, zij bleven toch haar
heerlijk verleden waardig en getrouw. Een samensmelting van adel en burgerij had
hier plaats, die beide ten goede kwam. Het nog steeds toenemende verkeer bevorderde
de ontwikkeling der stedelingen; in breede kringen der bevolking waren lezen en
schrijven zeer gewone kundigheden. De algemeene beschaving nam daardoor hand
over hand toe; zij nam welhaast onder den invloed van het in den loop der vijftiende
eeuw uit Italië in Duitschland ingevoerde Humanisme een zuiver wereldlijk karakter
aan. Lezen en schrijven golden hier voor den onontbeerlijken grondslag van de
opvoeding van zoo goed als iedereen. Het lezen bracht ontwikkeling; de ontwikkeling
verfijnde tevens den kunstsmaak der bevolking. Wel bracht de kunst geen
indrukwekkende Gotische kathedralen meer voort; maar in overeenstemming met
den meer democratischen en individualistischen tijd, die onder het teeken van de
Renaissance stond, werd zij als zoogenaamde kleine kunst meer gericht op de
persoonlijke behoeften van de nijvere burgerij, die vooral bevrediging zocht voor
haar dorst naar kennis, soms zelfs naar nuchtere, exacte kennis. De tijden der mystiek
waren lang voorbij; van minnezang was geen sprake meer. Volksontwikkeling was
evenals in de even materialistische negentiende eeuw ook in de vijftiende het devies.
Daaraan kwamen ook de kunstenaars tegemoet. Er waren nog uitnemende schilders.
Maar veel hooger bloeide de reproduceerende kunst; gravure en houtsnede waren
populair; de beeldende kunst was zuiver kunstindustrie, verbruikskunst. Van geringe
beteekenis was zij echter niet. De Zuid-

Onze Eeuw. Jaargang 4

117
Duitsche zwaardvegers en goudsmeden waren de roem van Europa. Mainz - om juist
deze stad te noemen - had in 1475, dus na de plundering van 1462, nog 29
goudsmeden tegen Neurenberg slechts 16. Van deze goudsmeden waren ook velen
graveurs. Ook kopergieters, houtsnijders, beeldhouwers en bouwmeesters telde men
bij menigte. Technisch was men hoog ontwikkeld. Hier aan den Rijn werden kanonnen
gegoten, vestingen aangelegd, hydraulische werken uitgevoerd, schepen gebouwd.
Het was een tijd van rusteloos werken, van koortsachtig zoeken en - soms ook van
succesvol vinden. Een van deze gelukkige vinders was J o h a n G u t e n b e r g van
Mainz1).
Tegenover dit milieu, waarin een zeer bekwaam technicus als G u t e n b e r g als
van zelf zijn plaats vindt, steekt Haarlem wel wat armelijk af. Wij weten niet veel
van het Haarlem der vijftiende eeuw, waarin C o s t e r heeft geleefd. Een geschiedenis
der stad in de Middeleeuwen, zooals prof. B l o k die ons schonk van Leiden, bezitten
wij van de Spaarnestad niet. Het op breede schaal opgezette boek van A l l a n geeft
zeer veel, maar toch lang niet genoeg. In conceptie gelijk aan een achttiende-eeuwsche
stadbeschrijving, geeft A l l a n antwoord op tal van vragen, die de Haarlemmer van
dezen tijd naar tal van uiterlijke resten van het verleden zijner stad kan stellen, maar
van de innerlijke geschiedenis krijgt men slechts nu en dan bij toeval iets te zien. De
andere stadbeschrijvers geven evenmin wat wij zoeken. O u d e n h o v e n ,
S c h r e v e l i u s , A m p z i n g , v a n O o s t e n d e B r u y n , K o n i n g , zij zijn in
menig opzicht kostbaar, maar bevredigen doen zij ons verlangen niet. Laat ons
evenwel trachten een paar lijnen aan te geven. Haarlem was in de vijftiende eeuw
een stad van minder dan 20.000 inwoners2). Van ouds een grafelijke residentie - nog
zetelt Haarlems Raad in het oude graven-

1) Zie verder hierover H a r t w i g , Zur Einführung, in het beneden te noemen Festschrift (Mainz,
1900).
2) Haarlem telde in 1514 10.000 communicanten, dus ongeveer 20.000 inwoners. B l o k , Een
Hollandsche stad onder de Bourg. Oost. heerschappij, blz. 2.
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kasteel - was het onder den schuts der Hollandsche graven opgebloeid. Van koning
W i l l e m had het in 1245 zijn stadsrechten verkregen. Het was na Dordrecht de
eerste stad van Holland. Oorspronkelijk aan het Spaarne gelegen, breidde het zich
in de veertiende eeuw ook aan den rechteroever van de rivier uit. Nog in de vijftiende
eeuw werd de stad steeds uitgelegd: toen werden de Schalkwijksche en de
Sparewouder - thans Amsterdamsche - poort gebouwd. Gelijk in zoo menige
Hollandsche stad bloeide ook in Haarlem de lakenindustrie; daarnevens was van
ouds de bierbrouwerij de hoofdnering der burgerij. Haarlem was daardoor in het
begin der vijftiende eeuw de rijkste stad van Holland; in een bede van 30.000 schilden,
in 1426 door P h i l i p s v a n B o u r g o n d i ë uitgeschreven, was Haarlem
aangeslagen voor 5000, hooger dan een der andere Hollandsche steden. Maar deze
hooge bloei was niet bestendig. Juist in den tijd, dat C o s t e r daar leefde, ondervond
Haarlem een gevoeligen tegenspoed. In een handvest van M a x i m i l i a a n en M a r i a
van 1479 wordt aan de stad een voorrecht gegeven ‘om haerre armoede wille, ende
dat 't eene stede is in 't landt gelegen ende sonder weynich neringhe of luttel.’ Van
waar deze achteruitgang? Haarlem had zwaar geleden in de 15de eeuw. In 1426 werd
de stad belegerd door vrouw J a c o b a . Maar erger rampen kwamen. In 1444 teisterde
een geweldig oproer de stad; de druk der hooge accijnsen werd het lagere volk te
zwaar; er vielen dooden en gewonden. Eerst de tusschenkomst van P h i l i p s v a n
B o u r g o n d i ë zelf kon de onrust doen bedaren; maar zwaar boette de stad;
honderden burgers worden verbannen; hooge heffingen moesten worden opgebracht.
Ook later werd het niet beter; de lasten werden zwaarder en de inkomsten geringer.
Vooral onder K a r e l d e n S t o u t e moest het verarmde Haarlem zware beden
opbrengen. Maar nog erger werd het na diens dood. De hernieuwde Hoeksche en
Kabeljauwsche twisten brachten Haarlem nog grooter schade; het Kaas- en Broodvolk
deed in 1492 het overige. Weer volgde boete en straf voor de ongelukkige stad; de
financiën geraakten nog
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meer in de war; het bankroet volgde; Haarlem kwam onder een soort curateele der
landsregeering te staan.
Men is geneigd te vragen: waar is in dit milieu plaats voor den uitvinder der
boekdrukkunst? Want een uitvinding moet, wil zij slagen, niet alleen aan de behoefte
van haar tijd voldoen, maar ook, vooral in vroegere dagen van gebrekkig verkeer,
op de plaats zelve een gunstigen voedingsbodem vinden. Waar was te Haarlem zulk
een voedingsbodem? Het is waar, in de vijftiende eeuw gaf de stad een voorbeeld
van haar kunnen en durven door een grootsche verbouwing van haar St.-Bavo te
beginnen, maar tevens van haar zwakheid en gebrek aan doorzettingsvermogen door
die verbouwing niet te voltooien. En wat geeft Haarlem verder op geestelijk gebied
te aanschouwen? Wil men er op wijzen, dat naast de oude kloosters der Dominicanen,
der Karmelieten en der Johannieters in de vijftiende eeuw niet minder dan achttien
nieuwe conventen in en om Haarlem werden gesticht, dan kan dat alleen dienen om
te constateeren, dat ook Haarlem deelde in de geestelijke beweging, die destijds de
Nederlanden doortrok en die aan den eenen kant tot de oprichting van Fraterhuizen
en van Windesheimsche kloosters, aan den anderen kant tot een zeer belangrijke
vermeerdering van het getal der conventen der Tertiarissen heeft geleid. Maar leiding
gaf Haarlem op dat gebied toch nooit. Wanneer de Haarlemsche traditie onbekend
was en alleen het feit vaststond, dat de boekdrukkunst in de vijftiende eeuw in
Noord-Nederland was uitgevonden, dan zou men, naar de plaats der uitvinding
zoekende, toch vermoedelijk nooit aan Haarlem denken. Men zou dan eerder op het
denkbeeld komen om Utrecht, nog altijd de geestelijke hoofdstad van deze streken,
voor de plaats te houden, waar het eerst in Nederland is gedrukt. Aan Utrecht dachten
dan ook C a m p b e l l en andere bibliografen van naam. Of nog liever zou men willen
zoeken in de Oostelijke gewesten van ons land, waar de moderne devotie was ontstaan
en waar zij het middelpunt was geworden van een opgewekt geestelijk, vooral mystiek
leven, dat zijn uiting vond in de Fraterhuizen en in de
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Windesheimsche kloostervereeniging. Daar, in Deventer, in Zwolle of in een andere
stad in die streken, zou men den voedingsbodem voor zulk een uitvinding kunnen
vinden. Maar de gedachte aan Haarlem zou vermoedelijk bij niemand opkomen.
Toch - om tot ons uitgangspunt terug te keeren - maakt alleen Haarlem aanspraak
op de eer der groote uitvinding. Die traditie is moeilijk weg te cijferen. Wat er precies
is gebeurd, wat C o s t e r eigenlijk heeft gedaan, zal wel nooit meer zijn op te diepen;
in het struweel, waarmede J u n i u s en zijn voorgangers C o s t e r 's nagedachtenis
hebben omgeven, is dat niet meer te onderkennen; als men het klimop der overlevering
van den ouden toren verwijdert, raken ook de steenen los. Maar een kern van waarheid
moet er toch onder het breede Latijn verscholen liggen. Hoe zou een overlevering,
dat een kaarsenkoopman en wijnslijter heeft gedrukt, zijn ontstaan, wanneer tenminste
dit feit niet vaststond? Het overige kan bijwerk zijn; maar dit hoofdfeit zal men
moeten aanvaarden. En waarom zou hij, wanneer dit mag worden aangenomen, niet
die onbeholpen drukjes in de wereld hebben kunnen zenden, die wij gewoon zijn
Costeriana te noemen? Wij wijzen daartoe op de volgende omstandigheid. De
Costeriana zijn door dr. H e s s e l s - en voor zoover wij weten, heeft niemand
daartegen bezwaar gemaakt - gerangschikt naar de meerdere of mindere volmaaktheid
van de typograhische uitvoering. Dit laatste is het eenige criterium, dat wij mogen
gebruiken; geen van deze oude drukwerken is gedateerd. Van sommige is evenwel
de tijd bij benadering te bepalen. Op den titel van vier van deze boekjes wordt Paus
P i u s I I (1458-1464) genoemd. Verder staat in één van deze vier, dat C o n r a d ,
abt van St. Jacob te Rijssel (1471-1474), het had gekocht. Deze groep zal dus tusschen
1458 en 1471 moeten worden gesteld. Zoo zijn er nog eenige punten van houvast.
Maar geen enkel brengt ons vroeger dan 1458 - ter loops gezegd, dus dertien jaren
nadat men te Mainz is begonnen te drukken. Welk beroep oefende C o s t e r echter
in 1458 uit? Wij weten
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het niet. Den olie- en kaarsenhandel had hij in 1451 aan kant gedaan; ook de
wijnslijterij en de herberg werd in 1455 gesloten. Wat heeft hij na dien tijd gedaan?
Is hij gaan rentenieren? Of is hij misschien begonnen met proeven te nemen om te
drukken, die aanvankelijk zijn geslaagd en later door hem zijn voortgezet? Eerst in
1483 heeft hij Haarlem verlaten. Tusschen 1455 en 1483 liggen 28 jaren, ruim genoeg
tijd dus om de zoogenaamde Costeriana te drukken. In dezen tijd is bovendien ook
plaats voor de boven aangewezen, dateerbare stukken. Er zijn ten overvloede nog
twee omstandigheden, die onze gissing, dat C o s t e r tusschen 1455 en 1483 kan
hebben gedrukt, bevestigen. De heer H e s s e l s berekent den tijd, dien C o s t e r
noodig gehad zal hebben om zijn boeken ter perse te leggen op 28 jaar - juist dus
den tijd, die ligt tusschen 1455 en 1483, de jaren, waarin wij weten, dat C o s t e r te
Haarlem woonde en een ons onbekend beroep uitoefende. De tweede omstandigheid,
waarop wij de aandacht willen vestigen, is deze. De eerste drukker, waarvan het
historisch vast staat, dat hij te Haarlem heeft gewerkt, is J a c o b B e l l a e r t .
B e l l a e r t was geen Haarlemmer, maar afkomstig uit Zierikzee. Hij heeft misschien
te Gouda bij G e e r a r t L e e u gewerkt; ten minste hij heeft diens typen overgenomen.
Is het nu toevallig, dat B e l l a e r t zich in 1483 in Haarlem vestigt, in hetzelfde jaar
dat, zooals de stedelijke registers uitwijzen, C o s t e r Haarlem heeft verlaten? Heeft
het er niet allen schijn van, alsof hier de eene drukker den anderen is opgevolgd?
Men versta ons wel. Wij bedoelen niet, dat B e l l a e r t rechtstreeks iets met C o s t e r
uitstaande heeft gehad; in de vijftiende eeuw had ieder drukker zijn eigen materiaal,
dat hij meenam naar de plaats, waar hij zich vestigde. Maar het is toch niet onmogelijk,
dat hij, nadat C o s t e r Haarlem had verlaten - misschien zijn toen van zijn letters
de door J u n i u s vermelde kannen gegoten - de kans schoon zag om zijn zaak in een
groote stad te vestigen. In ieder geval is de coïncidentie van C o s t e r en B e l l a e r t
in 1483 te opmerkelijk om er niet den vinger op te leggen.
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Het zou dus mogelijk kunnen zijn - meer kunnen wij niet zeggen - dat C o s t e r
tusschen 1455 en 1483 te Haarlem waarlijk de Costeriana heeft gedrukt. In dat geval
is het geenszins onmogelijk, dat hij de kunst zelf en onafhankelijk van wat in Mainz
was voorgevallen, heeft gevonden. Er zijn in dien tijd tal van dergelijke proeven
gedaan; wellicht zijn die van C o s t e r gelukt. Zoo ook laat zich de kiem van J u n i u s '
verhaal verklaren. Zoo ook is het begrijpelijk, dat oude, geloofwaardige mannen van
den boekbinder C o r n e l i s hebben kunnen vernemen, dat C o s t e r en niet
G u t e n b e r g de boekdrukkunst had uitgevonden. Nu ook is er geen bezwaar meer
om ons C o r n e l i s , die in 1522 stierf, als een knecht in de drukkerij van C o s t e r
voor te stellen; hij behoeft nu niet een fabelachtigen ouderdom te hebben bereikt om
C o s t e r te hebben gekend en gediend. Daarmede in overeenstemming is het feit,
dat C o r n e l i s voor het eerst in 1474, voor het laatst in 1515 als ‘boeckbinder’
voorkomt. Maar - met onze hypothese vervalt geheel het verband tusschen de
Haarlemsche uitvinding en die te Mainz. Dan moet Haarlem Mainz niet chronologisch
zijn voorafgegaan maar zijn gevolgd. Dan moet C o s t e r zijn uitvinding hebben
gedaan eenige jaren nadat G u t e n b e r g reeds was begonnen te drukken, weliswaar
onafhankelijk van den Duitschen uitvinder, maar toch na hem. Dan ook heeft C o s t e r
van zijn uitvinding geen ander succes gehad, dan dat hij zelf een tijdlang te Haarlem
heeft gedrukt. Want het is toch eigenaardig, dat van Haarlem uit geen stroom is
uitgegaan om de wereld te veroveren door de nieuwe kunst, gelijk van Mainz. Zelfs
door de meest overtuigde Costerianen is dan ook nooit ontkend, dat niet van Haarlem,
maar van Mainz uit de drukkunst zich in weinige tientallen van jaren over geheel
Europa heeft verbreid. Ook de ons bekende Nederlandsche drukkers ontleenen hun
kunst door bemiddeling van Keulen aan Mainz, niet aan Haarlem. De nieuwe kunst
heeft niet van het Westen, maar van het Oosten uit ons land veroverd. Niet C o s t e r s
maar G u t e n b e r g s kunst is de stam geweest, waarvan overal loten zijn geplaatst,
ook in de Nederlandsche steden. Bewijsbaar is voor het eerst in
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1473 gedrukt te Utrecht en te Aalst, in 1474 te Leuven, in 1476 te Brugge en te
Brussel, het volgende jaar te Deventer, te Gouda en te Delft, in 1478 te St.
Maartensdijk, het daaropvolgende jaar te Nijmegen en te Zwolle, in 1480 te
Oudenaarde en te Hasselt (Overijsel), in 1482 te Antwerpen, het volgende jaar te
Leiden, te Culemborg, te Gent en te Haarlem, het daaropvolgende jaar te 's
Hertogenbosch, in 1495 te Schoonhoven, eindelijk in 1498 te Schiedam. Dat is de
zegetocht van G u t e n b e r g s kunst in de Nederlanden. Van C o s t e r s uitvinding
is hier geen sprake.
Nu is echter tegen de gissing, dat C o s t e r tusschen 1455 en 1483 te Haarlem zal
hebben gedrukt, een zeer belangrijke tegenwerping te maken. Ik bedoel niet de, nog
in den laatsten tijd verkondigde meening, dat niet de ons bekende L a u r e n s J a n s z .
C o s t e r de uitvinder van de boekdrukkunst is geweest, maar zijn grootvader
L a u r e n s J a n s z ., die schepen der stad Haarlem is geweest, en tusschen 1417 en
1439 voorkomt. Dit vermoeden, dat door S c r i v e r i u s voor het eerst is geopperd
en door de Costerianen gretig is overgenomen, vond nog in 1897 een verdediger in
mr. B o e l e s 1). Het geheel onhoudbare van deze onderstelling, die alleen het
uitvloeisel is van de zucht om Coster te doen leven en sterven vóór G u t e n b e r g s
uitvinding, is intusschen door F r u i n afdoende in het licht gesteld2). De tegenwerping
echter, die wij bedoelen, is de overbekende plaats in de Keulsche kroniek van 1499.
Het belang van deze plaats behoeft thans niet nader te worden betoogd. Zij verhaalt
ons, dat de boekdrukkunst in 1440 is uitgevonden te Mainz door een burger dier stad
J o h a n G u t e n b e r g , geboren te Straatsburg. Van 1440 tot 1450 was de tijd der
proefnemingen; maar in 1450 is men begonnen te drukken; het eerste gedrukte boek
was de Bijbel. ‘Hoewel dus de kunst te Mainz is uitgevonden zoo is toch “die eyrste
vurbyldung” (de eerste vóórmaking, zooals F r u i n vertaalt) gevonden in Holland
uit de Donaten,

1) W.B.S. B o e l e s . De uitvinder der boekdrukkunst te Haarlem. Gron. 1897.
2) Gids, 1897, II, 352 vlg, herdrukt in Verspr. Geschr. I, 220 vlg.
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die daar te voren zijn gedrukt. En daaruit is de aanvang der kunst genomen; en zij is
veel meesterlijker en subtieler gevonden dan dezelve manier was en hoe langer hoe
kunstiger geworden.... Het begin en den voortgang der kunst heeft mij mondeling
verhaald de eerzame meester U l r i c h Z e l l van Hanau, door wien de kunst te
Keulen is gekomen en die nog hier stede boekdrukker is.’
De autoriteit van Z e l l in deze aangelegenheid is zeker zeer groot. De beroemde
Keulsche drukker heeft vermoedelijk G u t e n b e r g en in ieder geval S c h ö f f e r
nog gekend; hij zelf heeft de nieuwe kunst van Mainz naar Keulen overgebracht.
Wat de Keulsche kroniek op zijn gezag mededeelt, mag dus niet als onbelangrijk
worden ter zijde geschoven. Maar wat heeft Z e l l eigenlijk gezegd? Deze vraag
dringt zich te eerder op, daar het bovengenoemde bericht onjuistheden bevat, o.a. de
vermelding, dat de kunst in 1440 is gevonden en dat G u t e n b e r g te Straatsburg
geboren was. Maar laat ons aannemen, dat het waar is, wat de kroniek over de kwestie
der Hollandsche Donaten zegt. Wij merken vooreerst op, dat dit bericht, hoewel het
noch Haarlem noch C o s t e r noemt, van de Haarlemsche traditie toch niet mag
worden afgescheiden. Hollandsche Donaten zijn Donaten, die bepaaldelijk in Holland
zijn gedrukt. Bepaaldelijk aan het graafschap Holland moet hier worden gedacht;
eerst in den tijd der Republiek, toen Holland het beheerschende en in het buitenland
het meest bekende gewest werd, wordt de naam Holland gebruikt voor geheel
Noord-Nederland1). Het is dus onaannemelijk, dat de Keulsche kroniek met een plaats
in Holland b.v.

1) Mij is slechts één plaats bekend, die schijnt te bewijzen, dat reeds in de Middeleeuwen
Holland geographisch een ruimere beteekenis had. Door Va n d e r L i n d e (Costerlegende
59) wordt uit een niet nader aangeduid te Haarlem gedrukt boek aangehaald: ‘Hollandia, wes
hoefstat Utrecht hiet duytscher tonghein of Trajectum inferius in latijn....’ Zoolang wij
dienaangaande echter niet meer weten, zal het voorzichtig zijn uit deze ééne plaats geen
verdere gevolgtrekkingen te maken. Het zou b.v. kunnen zijn, dat hier b.v. de geestelijke
hoofdstad is bedoeld. Maar van veel belang is de zaak in het algemeen niet, daar toch Haarlem
de eenige stad blijft, waar een traditie op dit punt bestaat en bestaan heeft.
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Utrecht kan hebben bedoeld; deze overweging had daarom C a m p b e l l e.a. reeds
moeten weerhouden de drukplaats der Donaten in Utrecht te zoeken. En aangezien
in Holland geen andere stad aanspraak maakt op de eer der boekdrukkunst te hebben
uitgevonden, bestaat er een onmiskenbaar verband tusschen de Haarlemsche traditie
en de Hollandsche Donaten. Maar dit toegegeven, wat zegt nu de Keulsche kroniek?
Vooreerst - en hierop moet de volle nadruk vallen - dat de boekdrukkunst door
G u t e n b e r g te Mainz is uitgevonden. Hem alleen komt dus die eer toe; hij is de
eenige uitvinder; zoo was ook voortdurend in Duitschland van den aanvang af de
traditie geweest. Maar nu dit feit boven alle debat staat - zoo is ten minste onze
overtuiging - wat heeft G u t e n b e r g dan te danken aan de Hollandsche Donaten?
Eén van twee, het zijn òf xylographische òf typograpische1); van beide zijn er ons
bewaard gebleven. Maar bij beide veronderstellingen stuit men op moeilijkheden.
Neemt men b.v. met v a n d e r L i n d e aan, dat de kroniek tafeldruk op het oog
heeft, dan is het onbegrijpelijk, waarom G u t e n b e r g als modellen juist Hollandsche
Donaten had gekozen; de geheele vijftiende eeuw door zijn overal in het beschaafde
Europa blokboeken gedrukt, zoodat men in Mainz waarlijk niet door Hollandsche
drukken op het spoor van een nieuwe kunst behoefde te worden gebracht. Maar ten
overvloede, de groote stap, dien men de uitvinding der boekdrukkunst noemt, is het
denkbeeld om den indruk van een gegraveerden lettertype als gietvorm voor den
drukletter te bezigen; technisch houdt dat geen verband met de xylographie, die ook
chronologisch slechts weinig aan de typographie vooraf gaat, maar er ongeveer
parallel mede loopt; ook lang nadat de boekdrukkunst

1); Volledigsheidshalve herinner ik hier, dat xylographie of tafeldruk is het procédé, waarbij het
drukvlak, dat op het papier wordt afgezet, één onscheidbaar geheel is, b.v. een blok hout,
waarin de af te drukken letters in spiegelschrift zijn uitgesneden. Daarentegen is de
typographie de drukmethode met losse gegoten letters, zooals die tot heden steeds in onze
drukkerijen wordt toegepast. Dat belet niet, dat deze losse gegoten letters vervolgens weer
kunnen worden gecombineerd tot een onscheidbaar drukvlak, zooals tegenwoordig b.v. met
de zetmachine en voor de rotatiepers geschiedt.
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was uitgevonden, ging men voort blokboeken te maken. De gegoten letter is den
drukker opgedrongen. Maar wil men aannemen, dat de Keulsche kroniek
typographische Donaten bedoelt - en dat schijnt ons ontwijfelbaar - dan wordt de
zaak waarlijk niet eenvoudiger. Zoo G u t e n b e r g de gietmethode der Hollandsche
drukkers heeft gekend, dan vraagt men zich tevergeefs af, wat hij dan nog had uit te
vinden; in dat geval had hij alleen het procédé van zijn Hollandsche voorgangers
over te nemen; maar dan ook had hij de boekdrukkunst niet uit te vinden, wat juist
de kroniek als stellig en zeker vooropstelt. Wel spreekt zij van de meesterlijker en
subtieler kunst van G u t e n b e r g vergeleken bij de Hollandsche, maar daarmede
komen wij niet verder. Niet hij, die een elders reeds gevonden procédé verbetert, is
de uitvinder, maar de man, die het procédé voor het eerst toepast. Volgens de Keulsche
kroniek, die dan met haar eigen woorden in strijd komt, kan dus G u t e n b e r g de
uitvinder der boekdrukkunst niet zijn, maar de ongenoemde drukker der Hollandsche
Donaten.
Dus C o s t e r ? heeft men gevraagd. Toch niet! is er geantwoord. Men keerde de
redeneering om. Aangezien G u t e n b e r g de uitvinder der boekdrukkunst is geweest
volgens het getuigenis der Keulsche kroniek en nog veel meer andere berichtgevers,
kan het C o s t e r niet zijn geweest. Of liever, in verband met de vroeger door ons
uiteengezette voorstelling, als G u t e n b e r g de uitvinder is, kan er geen verband
bestaan tusschen hem en C o s t e r ; deze laatste heeft waarschijnlijk onaf hankelijk
van G u t e n b e r g te Haarlem de kunst eveneens uitgevonden, maar die uitvinding
moet later vallen en is bovendien zonder directe navolging gebleven. Tusschen
G u t e n b e r g en C o s t e r bestond dus geen verband. Maar indien dit zoo is, hoe
moest dan de bewering der Keulsche kroniek worden verklaard? Dit geschiedde op
deze wijze. De kroniekschrijver wist van Z e l l , dat G u t e n b e r g de kunst in Mainz
had uitgevonden. Maar hij had ook van Z e l l of van een ander - vermoedelijk het
laatste - van de Haarlemsche uitvinding vernomen en van de Hollandsche Donaten.
Wat is er nu
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gebeurd? De beide verhalen zijn eenvoudig aaneengekoppeld zonder dat de schrijver
bedacht, dat hij daardoor met zich zelf in tegenspraak kwam. En men wees er op,
dat evenals J u n i u s of zijn berichtgevers, C o r n e l i s en anderen, de Haarlemsche
traditie verbonden aan het gebeurde te Mainz, dat men natuurlijk pas later vernam,
evenzoo de Keulsche kroniek of haar zegslieden, Z e l l of een ander, de geschiedenis
der uitvinding door G u t e n b e r g te Mainz moeten hebben vastgeschakeld aan de
Haarlemsche producten der drukkunst, waarvan men natuurlijk eerst later kennis kon
verkrijgen.
Zoo stelde men zich de zaak meestal voor, voordat het boek van Mr. E n s c h e d é
verscheen. Men stelde zich G u t e n b e r g s uitvinding omstreeks 1450 als de
beslissende daad voor, die de wereld veroverde en ook de onafhankelijk van hem
door Coster omstreeks 1455 gedane vinding, die minder volmaakt was, op zijde
schoof. Zoo was ook in hoofdzaak onze meening. Deze voorstelling is intusschen
door Mr. E n s c h e d é niet weinig aan het wankelen gebracht, een bewijs van het
groote belang van zijn werk. Ieder, die het bestudeert, moet den schrijver hulde
brengen voor zijn kennis, zijn talent, zijn scherpzinnigheid. Hij heeft niet alleen de
van ouds bekende feiten nauwkeurig en nauwgezet onderzocht en opnieuw
gegroepeerd, maar hij heeft nieuwe feiten in het debat gebracht; of liever hij heeft
de kwestie van een zijde bezien, waarop zoo goed als nimmer de aandacht was
gevestigd. Zoo goed als nimmer, maar toch niet zonder dat het in het oog was
gevallen; want een der voorvaderen van Mr. E n s c h e d é , J o h a n n e s E n s c h e d é ,
evenals hij hoofd van de beroemde lettergieterij, had reeds in het midden der
achttiende eeuw de Costeriana met zijn technisch geschoold oog onderzocht; zijn
bevindingen heeft hij kortelijk medegedeeld aan Va n O o s t e n d e B r u y n , die
ze eenigermate verwerkt heeft in dat gedeelte van zijn boek ‘De Stad Haarlem en
haar Geschiedenissen’, waarin hij het vraagstuk van de uitvinding der drukkunst
onderzoekt1). Maar sedert heeft zoo goed als niemand zich met

1) Va n O o s t e n d e B r u y n , I, 209 vlg.
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deze zijde van kwestie bezig gehouden. Historisch en bibliographisch is de zaak
meer dan voldoende van verschillende kanten bekeken; op dat terrein zijn ongetwijfeld
alle gegevens in het debat gebracht. Maar de technicus, in dit geval de lettergieter,
had zijn oordeel nog niet uitgesproken, hoewel juist hij de man is, die ons licht moet
geven. De lettergieter en niet de drukker. Juist in het lettergieten toch steekt de
beroemde uitvinding. Het drukken is een oud procédé, dat lang vóór de vijftiende
eeuw alom bekend was. Reeds in de twaalfde, misschien reeds in de elfde eeuw
kende men in Europa den stempeldruk1). In de dertiende eeuw komt ‘Tapetendruck’
voor, de afdruk van vaste modellen op allerlei geweven stoffen. Later wordt dit
toegepast op papier en perkament. Zoo worden omstreeks 1400 spellen kaarten,
vervolgens ook heiligenprentjes vervaardigd door afdruk van een houten vorm op
perkament of papier. Van deze eenvoudige producten der tafeldruk tot de
zoogenaamde blokboeken was de overgang geleidelijk. Wij vinden dan ook in de
Nederlanden ‘prenters’ en ‘printsnijders’ in grooten getale werkzaam, zoowel vóór
als na G u t e n b e r g s uitvinding2). De prenten, die men met den houten vorm afdrukte,
werden primitief van een korten tekst in handschrift voorzien. Van daar tot het snijden
van dien tekst in het hout was de stap niet groot; een houtsnijder, die een prent weet
te kerven, verstaat ook wel de kunst om letters te snijden. Nu zou het toch wel
zonderling moeten heeten, zoo niemand op het denkbeeld was gekomen, dat het toch
veel eenvoudiger en gemakkelijker moet zijn de in het hout gesneden letters van
elkander te scheiden om ze zoodoende voor een anderen tekst nogmaals te kunnen
gebruiken. Maar tot de uitvoering is het niet gekomen, om de eenvoudige reden, dat
in hout ge-

1) D.i. de afdruk met een onsplitsbaar drukvlak van metaal of hout op papier, geweven stoffen,
leder enz. Men denke b.v. aan boekbanden. Wij behoeven er verder niet op te wijzen, hoe
oud het afdrukken van zegelstempels in was of lak reeds is; door een zegelstempel worden
steeds letters mede afgedrukt.
2) Zie daarover meer in het artikel van S c h r e i b e r , Vorstufen der Typographie, in het Mainzer
Festschrift van 1900.
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sneden letters met de hand niet zoo zuiver haaks zijn te bewerken, dat zij zich in een
drukraam laten klemmen. De houtsnijder kon dus het vraagstuk niet oplossen. Niet
de vruchtbare gedachte, die al eeuwenoud was, maar de techniek moest de uitvinding
doen. De ontdekking moest worden gedaan door iemand, die buiten het eigenlijke
drukkersbedrijf stond, door den stempelsnijder of nog liever door den metaalgieter.
Stempelsnijders zijn lang vóór de vijftiende eeuw bekend. Van oudsher zijn natuurlijk
zegelstempels, die men in de Middeleeuwen zoo dikwijls noodig had voor het
bezegelen van oorkonden, in metaal gesneden. Daarnaast zijn steeds metalen stempels
gebruikt om versieringen in de boekbanden te persen; op deze wijze werden ook
namen, spreuken enz. in het leder ingedreven. Men behoeft niet te vragen, of
dergelijke opschriften met vasten of lossen letter zijn gedrukt; een enkele blik kan
een ieder overtuigen, dat dit in den regel met losse letters geschiedde. Hebben wij
dan hier niet te doen met hetzelfde procédé als bij den boekdruk met losse letters,
zal men wellicht vragen? Volstrekt niet. Men kan met stempels achtereenvolgens
eenige letters en dus woorden, ja zelfs spreuken in een boekband persen; maar
daarmede is geen boek te drukken, om dezelfde reden, waarom dat met losse houten
typen onmogelijk is. Om letters in een onberispelijke regelmaat in een drukraam te
kunnen klemmen, zooals dat tegenwoordig in onze drukkerij geschiedt en zooals het
sedert de uitvinding der drukkunst steeds is gebeurd, is het een onmisbaar vereischte,
dat zij alle volkomen gelijk aan elkander zijn. Welnu, deze absolute gelijkheid is
door geen handenarbeid te verkrijgen; zij moet mechanisch worden tot stand gebracht.
Het is dit procédé, dat door G u t e n b e r g is gevonden; deze uitvinding is wat men
de uitvinding der boekdrukkunst noemt. Wat heeft G u t e n b e r g dus gedaan? Hij
heeft de koperen lettergravure1) gedreven in een ander metaal, vermoedelijk wel lood;
daardoor verkreeg hij een afdruk van de gravure, als het ware het

1) Gravure is de in geelkoper gegraveerde lettertype; stempel is het kegelvormige stalen staafje,
aan welks einde de lettertype is uitgevijld.
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negatief van de letter, die hij wilde hebben. Deze afdruk of liever indruk heet matrijs.
In deze matrijs goot G u t e n b e r g nu zijn looden letters volgens een procédé,
waarmede wij beneden kennis zullen maken. Zoo verkreeg G u t e n b e r g uit lood
gegoten letters, die, daar zij alle in dezelfde matrijs waren gegoten, volkomen gelijk
waren en dus voor het drukken van geheele bladzijden, zelfs vellen tekst konden
worden gebruikt. De uitvinding der drukkunst was daarmede gedaan. De volgende
tijden konden talrijke verbeteringen aanbrengen; S c h ö f f e r kon de uitvinding eerst
recht bruikbaar maken; zetmachines en snelpersen konden in onzen tijd worden
uitgevonden; maar het principe van het lettergieten is in hoofdzaak hetzelfde gebleven.
Na deze oriënteering komen wij tot het boek van Mr. E n s c h e d é . Het is
geschreven naar aanleiding van het Festschrift, dat in 1900 door de stad Mainz is
uitgegeven ter gelegenheid van het G u t e n b e r g -feest van dat jaar1). De aanleiding
tot dit feest moet op zijn minst zonderling worden genoemd; de Mainzers kunnen
moeilijk ontkomen aan de verdenking van een ontemhare jubileerlust - de bacterie
daarvan richt trouwens in Duitschland onrustbarende verwoestingen aan - wanneer
men verneemt, dat zij in 1900 den vijfhonderdsten geboortedag van G u t e n b e r g
hebben gevierd. Nu zou daartegen geen enkel redelijk bezwaar zijn in te brengen en
wij gunnen Mainz gaarne zijn periodieke G u t e n b e r g -feesten. Maar - er is een
maar! Niemand weet, wanneer G u t e n b e r g is geboren. Zijn geboortejaar zal wel
liggen tusschen ± 1390 en ± 1410, - door een ingenieuse berekening is men zoo tot
1400 gekomen - maar verder is er niets van te zeggen. Maar wij danken aan deze
wat gezochte feestviering een Festschrift, dat er mag zijn. Wij zullen de lijst der
bijdragen hier niet afschrijven; wij vermelden alleen, dat de bekendste
bibliothecarissen en bibliographen van Duitschland en enkele daarbuiten voor dezen
bundel studiën hebben afgestaan over G u t e n b e r g , zijn kunst en haar vroegste
ver-

1) Het is ook uitgegeven als Beiheft XXIII van het Centralblatt für Bibliothekswesen (Leipzig
1900).
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breiding. H a r t w i g , S c h r e i b e r , S c h o r b a c h , Ve l k e , H ä b l e r , om geen
anderen te noemen, hebben aan dit Festschrift medegewerkt.
Tegen sommige conclusiën, in het Festschrift voorgedragen, is nu Mr. E n s c h e d é
in verzet gekomen. Het zijn vooral de studiën van S c h o r b a c h , S c h r e i b e r , en
Ve l k e , die zijn tegenspraak hebben uitgelokt. Mr. E n s c h e d é verdeelt zijn boek
in drie hoofdstukken. In het eerste behandelt bij de stukken van het Straatsburger
proces, waarover aanstonds; in het tweede onderzoekt hij de acte, opgemaakt door
den notaris H e l m a s p e r g e r ; eindelijk in het derde bespreekt hij de vermelding
van de uitvinding der drukkunst in typographische werken.
De acten van het Straatsburger proces spelen een gewichtige rol in het geding over
G u t e n b e r g . Maar - opmerkelijk verschijnsel - hier bevinden zich de verdedigers
van Mainz en Haarlem aan dezelfde zijde; op grond van deze acten heeft men immers
willen bewijzen, dat aan Straatsburg, niet aan Mainz de eer der uitvinding toekomt.
Behendige Costerianen hebben vroeger het jaar van het Straatsburger proces (± 1440)
in verband gebracht met het verhaal van J u n i u s , die de uitvinding te Haarlem
omstreeks denzelfden tijd plaatst; zoo zou de drukkunst te Haarlem zijn uitgevonden,
te Straatsburg verbeterd, te Mainz ten slotte toegepast; bovendien zouden alle partijen
bevredigd zijn. Ongelukkig leeren de Straatsburgsche protocollen ons iets anders.
In het kort gezegd komt de zaak hierop neer. G u t e n b e r g had met een zekeren
A n d r e a s D r i t z e h n en eenige anderen een vennootschap aangegaan tot het
vervaardigen van spiegels - vermoedelijk kleine hand- of toiletspiegels - om die te
verkoopen bij een aanstaande bedevaart naar Aken. Deze bedevaart werd evenwel
van 1439 tot 1440 uitgesteld. Om nu de vennootschap toch aan het werk te houden,
verzochten de compagnons G u t e n b e r g hen ook van zijn andere kunst op de hoogte
te brengen. Na eenige aarzeling wijdde deze hen in zijn geheim in, terwijl tevens
eenige financieele regelingen werden gemaakt; de vennootschap werd voor
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den tijd van vijf jaren (1438-1443) aangegaan; uitdrukkelijk werd bepaald, dat bij
het overlijden van een der vennooten zijn erfgenamen zich tevreden moesten stellen
met een uitkeering van 100 gulden en geen recht op aandeel in de zaak zouden hebben.
Dit geval deed zich inderdaad voor. In December 1438 stierf D r i t z e h n . Zijn
broeders stelden bij den Raad der Stad een eisch tegen G u t e n b e r g in om òf in de
vennootschap te worden opgenomen òf het door hun broeder gestorte kapitaal terug
te ontvangen. G u t e n b e r g stond echter terecht als Shylock op zijn contract en de
eisch werd dan ook aan de gebroeders D r i t z e h n ontzegd. G u t e n b e r g won zijn
proces.
Wat was echter die andere kunst van G u t e n b e r g ? Hij oefende er twee uit; hij
fabriceerde spiegels en nog iets anders. Wat? Ziedaar de vraag, die nog nooit afdoende
is beantwoord. De vennooten hebben hun geheim zoo goed bewaard, dat wij het tot
op dezen dag nog altijd niet hebben kunnen uitvorschen. Er wordt anders wel wat
over gezegd; juist zooveel, dat iemand, die op de hoogte was, het kon begrijpen,
maar juist niet genoeg om ons, die G u t e n b e r g 's geheim niet kennen, er over in
te lichten. Hij zelf noemt zijn werk ‘afentur und kunst’. Dritzehn sprak alleen van
‘das werk’. Tot de werktuigen behoorde in de eerste plaats een pers, die zoo was
ingericht, dat men door het losmaken van twee ‘Würbelin’ (wervels of schroeven)
de machine in vier stukken kon doen uiteenvallen. Er wordt verder melding gemaakt
van ‘geschirre und gemacht werk’, ‘ding gemacht oder ungemacht’, ‘formen und
aller gezügh’ ‘blei und anders das dazu gehört’. Verder erkent G u t e n b e r g , dat
hij de ‘formen’ had doen versmelten, terwijl een goudsmid verklaart, dat hij aan
G u t e n b e r g had geleverd ‘das zu dem trucken gehöret’
Het kan niemand verwonderen, dat deze acten, toen zij werden ontdekt - in 1870
zijn zij helaas! bij het bombardement van Straatsburg met het grootste gedeelte van
het stadsarchief verbrand - en nog lang daarna met geestdrift zijn gebruikt als
argumenten om te bewijzen, dat G u t e n b e r g reeds vóór 1440 te Sraatsburg zou
hebben gedrukt of ten
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minste proeven in die richting zou hebben gedaan. Een pers, gegoten vormen, drukken,
wat had men meer noodig? Mr. E n s c h e d é wijst er terecht op, dat men om het
gewenschte bewijs te leveren toch inderdaad meer noodig heeft. Nergens wordt in
de acten gesproken van papier en drukinkt, onmisbare ingrediënten voor den druk.
Een pers heeft ook een boekbinder noodig, gegoten vormen evenzoo. Bovendien zijn
ons geen producten der Straatsburgsche drukkerij bekend; het oudste ons bekende
drukwerk is, zooals wij thans weten, op ongeveer 1445 te stellen. Wanneer wij
aannemen, dat G u t e n b e r g destijds het vak van boekbinder uitoefende, dan zijn
wij ook niet ver verwijderd van zijn andere beroep, dat van spiegelmaker; ten
overvloede waren de boekbinders in het goudsmedengilde opgenomen en het ambacht
van goudsmid is juist het beroep, waarmede dat van G u t e n b e r g vroeger is
aangeduid. Men zal dan ook Mr. E n s c h e d é moeten toegeven, dat uit de
Straatsburgsche acten geen enkel bewijs is te putten, dat G u t e n b e r g destijds reeds
heeft gedrukt of op dit gebied proeven heeft gedaan. Wel leeren wij hem kennen als
een hoog staand technicus, die allerlei verwante industrieën beoefent en wiens
bekwaamheid en vaardigheid het vertrouwen van anderen weet op te wekken, een
man van kennis en ervaring, maar tevens van warme overtuiging en van krachtige
overredingsgave, een man in één woord, van wien men een uitvinding kan verwachten.
Maar meer kan men niet concludeeren; was G u t e n b e r g niet bekend als de uitvinder
der boekdrukkunst, niemand zou uit de acten van het Straatsburgsche proces de
gevolgtrekking maken, dat destijds te Straatsburg door hem werd gedrukt.
Na zijn opduiken in Straatsburg, verliest men G u t e n b e r g geruimen tijd uit het
oog. Wanneer hij weer in officieele stukken optreedt, is de uitvinding reeds gedaan
en woont hij weer in zijn vaderstad. Vóór 1448 was hij daar teruggekeerd. Het stuk,
dat ons thans moet bezig houden en dat in deze controverse evenals de Straatsburgsche
stukken een zeer belangrijke rol heeft gespeeld, is het zoogenaamde
‘Helmaspergersche Notariatsinstrument’ van 6
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November 1455. Na ongeveer honderdvijftig jaar verloren te zijn geweest is dit
belangrijke stuk door prof. D z i a t z k o in 1886 in de Universiteits-Bibliotheek te
Göttingen teruggevonden ‘zur groszen Freude aller Verehrer G u t e n b e r g s als
auch zum Schrecken seiner Widersacher’. Vreugde en schrik zijn evenwel voor het
onderzoek van een oude oorkonde misbare factoren; zien wij daarom onbevangen,
wat de acte zelf ons leert. De notarieele acte dan bevat den eed, door den eischer
J o h a n n F u s t afgelegd om zijn eisch te stav en, de uitspraak van den rechter met
de gronden, waarop F u s t 's aanklacht berust en de verdediging der tegenpartij, dus
van G u t e n b e r g . Uit alles blijkt, dat deze van F u s t achtereenvolgens twee maal
800 gulden had geleend, welke schuld met rente op rente berekend tot 2026 gulden
was opgeloopen. Daar G u t e n b e r g in gebreke was gebleven te betalen, stelde
F u s t een rechtsvordering tot betaling tegen hem in. G u t e n b e r g was rechtens in
het ongelijk; dus werd aan F u s t zijn eisch toegewezen. Maar de hoofdzaak, waar
het hier op aankomt, is deze: waarvoor had G u t e n b e r g dat geld noodig? Dat blijkt,
anders dan bij de Straatburgsche acten, duidelijk uit het notarieele stuk. Het vermeldt
een groot werktuig, dat belangrijke voordeelen moest afwerpen; dat wij hier een
drukpers voor ons hebben, blijkt uit de opsomming van perkament, papier en drukverf
en ten overvloede uit het doel van de onderneming, ‘het werk der boeken’. Het is
dus zeker, dat G u t e n b e r g in 1455 drukker te Mainz was en daar reeds eenige
jaren als zoodanig gevestigd moet zijn geweest. Dat blijkt ook uit wat er vervolgens
is gebeurd. F u s t stelde zich, daar G u t e n b e r g zijn schuld niet kon afbetalen, in
het bezit van G u t e n b e r g 's drukkerij. Maar daar hij zelf geen vakman was, riep
hij de hulp in van een technisch hoog ontwikkeld jong man, P e t e r S c h ö f f e r .
F u s t en S c h ö f f e r , de eerste als geldschieter, de laatste als stempelsnijder hebben
vervolgens de nieuwe kunst uitgeoefend; aan deze vreedzame samenwerking van
kapitaal en arbeid, een samenwerking nog vergemakkelijkt sedert S c h ö f f e r met
de dochter van F u s t was getrouwd,
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danken wij die reeks van prachtige drukken, waarmede de nieuwe kunst de wereld
begon te veroveren. Het eerste gedateerde boek is het Psalter, dat in 1457 door F u s t
en S c h ö f f e r is gedrukt.
‘Toegegeven’, zegt Mr. E n s c h e d é . ‘Ik wil gaarne erkennen, dat Gutenberg in
1455 en reeds eenige jaren vroeger te Mainz drukker is geweest, maar wat bewijst
dat voor het recht van dezen drukker om zich de uitvinder van zijn kunst te noemen?’
Inderdaad, op zich zelf in het geheel niets, maar wel in verband met andere
omstandigheden. Dat F u s t en S c h ö f f e r het oudste gedateerde boek hebben
gedrukt, ontkent niemand; dat G u t e n b e r g vóór hen heeft gedrukt, evenmin. Daaruit
is veelal de gevolgtrekking gemaakt, dat G u t e n b e r g de oudst bekende drukker is
geweest en dat hij dus veilig voor den uitvinder mag worden gehouden, te meer daar
deze eer hem in zijn tijd en onmiddellijk daarna algemeen door landgenoot en
vreemdeling is gegeven. Het getuigenis van U l r i c h Z e l l , zooals wij dat uit de
Keulsche kroniek kennen, staat niet alleen, maar vindt aan alle kanten bevestiging.
Het is waar - het is juist een der groote verdiensten van Mr. E n s c h e d é , dit in het
licht te hebben gesteld - dat S c h ö f f e r door eenige nieuwe uitvindingen
G u t e n b e r g 's procédé zoo belangrijk heeft verbeterd, dat het eerst goed
levensvatbaar werd; maar het was toch G u t e n b e r g , die het eerst met losse gegoten
letters heeft gedrukt. Maar hoe passen nu in dit verband de Hollandsche Donaten?
Want U l r i c h Z e l l of laat ons liever zeggen de Keulsche Kroniek zegt nog
meer, dan dat G u t e n b e r g de kunst heeft uitgevonden; zij zegt, dat G u t e n b e r g
door Hollandsche Donaten op het denkbeeld is gekomen om met losse letters te
drukken. Maar dan rijst de vraag: Wat heeft dan eigenlijk G u t e n b e r g van de
Hollandsche Donaten afgezien en op welke wijze heeft hij zich de daar verkregen
resultaten ten nutte gemaakt? Dit is het cardinale punt der kwestie, waarom het hier
gaat. Vertegenwoordigen inderdaad de Donaten een ouder, minder volkomen type
van drukwerk, dat G u t e n b e r g op het denkbeeld
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kon brengen van een nieuw, beter procédé? Welke is de stap, dien G u t e n b e r g
heeft gedaan om de hem ook door Z e l l toegekende eer van uitvinder der drukkunst
te verdienen? Waarom had het Hollandsche drukwerk geen toekomst en kon het
eerst, na door G u t e n b e r g te zijn verbeterd, de wereld vrijelijk ingaan? Want hierop
komt het aan. Het is niet de vraag, of er vóór G u t e n b e r g soms niet hier of daar
is gedrukt, maar wel, wat hij door het voorbeeld van zulk ouder drukwerk heeft
geleerd en overgenomen om tot zijn uitvinding te komen.
Op al deze en dergelijke vragen verwachten wij van den ervaren technicus, die
Mr. E n s c h e d é is, een afdoend antwoord. Wij kunnen hem inderdaad niet dankbaar
genoeg zijn voor zijn onderzoek, dat beslist noodig was om het oude vraagstuk te
beslechten, maar dat nog nooit was ingesteld. Men kan niet genoeg waardeeren de
uitnemende zorg, waarmede Mr. E n s c h e d é , zelfs met het vergrootglas, de oude
Mainzer en Hollandsche drukken heeft onderzocht om zoodoende op het spoor te
komen van het procédé der oude vijftiende-eeuwsche drukkers. Dat dit onderzoek
buitengewoon moeilijk was en slechts met groote scherpzinnigheid en veel omvattende
technische kennis van zaken kon worden ingesteld, springt in het oog. Wij voor ons
aanvaarden zonder eenig voorbehoud de door Mr. E n s c h e d é verkregen resultaten.
Laat ons aan de hand daarvan kortelijk G u t e n b e r g 's wijze van werken beschrijven.
Daar het ontwijfelbaar is, dat zijn drukwerk is vervaardigd met losse, gegoten metalen
letters, moet hij hebben gehad een gesneden of gegraveerde gravure, vervolgens een
matrijs en ten slotte een gietvorm. Het metaal, dat hij voor zijn gravure moet hebben
gebruikt, was geel koper; alle stempels, voor boekbanden b.v., waren van dat metaal
vervaardigd. De uitvinder van den stalen stempel is naar de hoogst waarschijnlijke
overlevering P e t e r S c h ö f f e r . Van een geelkoperen gravure nu laat zich technisch
niets anders maken dan een looden matrijs; eerst als de stalen stempel is uitgevonden,
kan men koperen matrijzen gebruiken, wat tot op dezen dag geschiedt. De looden
matrijs, die G u t e n -

Onze Eeuw. Jaargang 4

137
b e r g moet hebben gebruikt, kon langs twee wegen worden verkregen. Hij kon het
lood om de gravure heen gieten; hij kon de gravure ook in het lood afpersen of inslaan.
Waarschijnlijk heeft G u t e n b e r g de laatste methode gevolgd; zijn gravure was
vermoedelijk niets anders dan een koperen lettertje, dat door middel van een volkomen
vlak plaatje in het lood werd ingedrukt, zoodat de achterzijde met de oppervlakte
van het lood gelijk kwam en daarmede als het ware één vlakte vormde; daarna werd
het lettertje uit het lood weggenomen. Na de vervaardiging van de stempels en
daarnaar van de matrijzen moest dan de drukletter zelf nog worden gegoten.
Vermoedelijk heeft G u t e n b e r g daarbij de zoogenaamde afslag-methode
(Abklatschmethode) gevolgd, een procédé, dat wel langzamerhand is verbeterd, maar
dat eerst uit de lettergieterij is verdwenen na de invoering der meer gecompliceerde
gietmachine. Bij deze methode wordt de letter in twee tempo's gegoten: eerst de letter
zelf naar de matrijs; daarna het staafje, dat met de letter de druktype vormt, waarmede
moet worden gezet. De letter zelf werd niet verkregen door de letterspecie te gieten
in de matrijs, maar door omgekeerd deze af te slaan in het gesmolten lood. Het ligt
voor de hand, dat deze methode aan tal van bezwaren onderhevig is en dat een letter
uit één stuk gegoten de voorkeur verdient. Wij kunnen daarop echter hier niet nader
ingaan, maar verwijzen naar Mr. E n s c h e d é 's boek, waar het geheele procédé op
glasheldere, ook voor leeken volkomen duidelijke wijze wordt uiteengezet. Evenmin
kunnen wij ons thans verder bezig houden met de verdere ontwikkeling der
typographie te Mainz, met G u t e n b e r g 's tweede gietmethode, waarbij hij overging
tot den handgietvorm, met de invoering van den stalen stempel en dientengevolge
van de koperen matrijs, die wij hoogst waarschijnlijk niet aan G u t e n b e r g zelf,
maar aan S c h ö f f e r te danken hebben. Ons is het te doen om de verhouding van
G u t e n b e r g tot de Hollandsche Donaten. Wij vragen dus allereerst: volgens welk
procédé zijn deze laatste drukwerken tot stand gekomen?
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Ook op deze vraag geeft Mr. E n s c h e d é ons uitvoerig antwoord. Dat hier geen
sprake kan zijn van blokdruk, wordt door hem aangetoond; wij hebben ons boven
reeds in dien zin uitgesproken. Neen, de Donaten zijn met losse, gegoten letter gedrukt
en wel vermoedelijk op de volgende wijze1). De koperen letter werd gedrukt in lood;
zoo ontstond de looden matrijs; daarin werd dan weer de letter gegoten, maar niet
volgens afslagmethode, maar in één tempo. Ten overvloede moet nog worden
opgemerkt, dat het procédé in vele opzichten zeer gebrekkig werd uitgevoerd, veel
gebrekkiger dan later te Mainz geschiedde.
Wij nemen op gezag van Mr. E n s c h e d é zonder bezwaar aan, dat inderdaad de
Costeriana met op deze wijze gegoten letters zijn gedrukt. Maar hoe moet men zich
nu het verband van Mainz en Haarlem denken? Vooreerst rijst de vraag, op welke
wijze heeft G u t e n b e r g kennis gemaakt met de Hollandsche methode? Dat hij ooit
Holland heeft bezocht, is onbekend en ook niet waarschijnlijk. Hij zal dus
vermoedelijk geen Donatendrukkerij of liever geen lettergieterij bij zulk een drukkerij
hebben bezocht en daar de boeren hun kunst en den Hollanders hun gietmethode
hebben afgekeken. Waarschijnlijker is het - wil men vasthouden aan het verhaal der
Keulsche kroniek - dat hij typographisch gedrukte Donaten onder de oogen heeft
gekregen en, even ervaren technicus als Mr. E n s c h e d é , uit de boeken zelf de
drukmethode heeft kunnen concludeeren. Maar dan vragen wij ons weer af: waarin
bestond nu G u t e n b e r g 's uitvinding? Men kan met Mr. E n s c h e d é aannemen,
dat de Hollandsche methode veel ruwer, onbeholpener was dan de Mainzer, maar
daarop komt het hier niet aan; niet de meerdere of mindere volmaaktheid van de

1) Terecht verwerpt Mr. E n s c h e d é het ook naar onze meening onaannemelijke systeem,
door S c h r e i b e r in het Festschrift uiteengezet, dat namelijk de Donaten zijn gedrukt van
een metalen plaat, waarin de letters waren uitgespaard, zoodat de plaat na ingezwart en op
papier afgedrukt te zijn een zwart fond gaf met witte letters. Terecht drijft Mr. E n s c h e d é
den spot met dit zonderlinge denkbeeld. Evenmin als een blokdruk kan zulk een plaatdruk
G u t e n b e r g op het denkbeeld van zijn systeem hebben gebracht.
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methode geeft hier den doorslag, maar de methode zelf. En leggen wij nu Mr.
E n s c h e d é 's beschrijving van het Mainzer procédé naast dat van Haarlem, dan treft
ons dadelijk de opvallende gelijkheid: zoowel hier als daar vinden wij koperen
stempels of gravuren, looden matrijzen en looden gegoten typen; het eenige verschil
is, dat G u t e n b e r g zijn letters in de matrijzen giet volgens de afslagmethode, terwijl
men in Holland voor de Donaten het systeem van het gieten in één tempo kende.
Men zou dus zeggen, dat het Hollandsche procédé zoo goed als gelijk is aan het
Mainzer; alleen moet de Hollandsche gietmethode blijkens haar voortbrengselen zelf
zeer onvolkomen en gebrekkig zijn geweest. Nu is het wel opmerkelijk, dat deze
conclusie, waartoe wij op grond van Mr. E n s c h e d é 's uiteenzettingen komen, niet
volkomen overeenkomt met wat reeds vroeger door de bibliografen is vastgesteld.
Het wekte reeds F r u i n s bevreemding, dat een Costeriaan als H e s s e l s de
Costeriana beschrijft als ongeveer gelijkwaardige proeven van drukkunst als de
boeken, die G u t e n b e r g te Mainz ter perse legde. Inderdaad wij hebben thans, nu
wij de beschouwingen van den technicus E n s c h e d é naast de beschrijving der
C o s t e r i a n a van den bibliograaf H e s s e l s leggen, nog meer reden dan F r u i n
voor de vraag: als inderdaad de Donaten G u t e n b e r g op het denkbeeld van zijn
uitvinding hebben gebracht, wat had hij dan eigenlijk nog uit te vinden? Waarlijk
nog genoeg, namelijk het geheele procédé. De Donaten hebben immers G u t e n b e r g
alleen op het denkbeeld gebracht van zijn giet- en drukmethode; en van het denkbeeld
tot de technische uitvoering ervan ligt nog een lange weg. Niet het Hollandsche
procédé, maar slechts zijn product, de Hollandsche Donaten, waren G u t e n b e r g
bekend. Welk een onderscheid tusschen beide nog bestaat, kan men zich het best
voorstellen, wanneer men de zaak wat moderniseert en in onzen tijd verplaatst.
Ongetwijfeld zal menig technicus met de grootste belangstelling de eerste lichtdrukken
hebben ontvangen en bestudeerd. Maar hoe bezwaarlijk zou het hem zijn geweest
die zelf te vervaardigen, zoo hem niet de daarvoor benoodigde instrumenten en
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machines ter beschikking werden gesteld, maar hij die eerst zelf weer, zij het met
den lichtdruk vóór zich, moest reconstrueeren en dus weer uitvinden. Iets dergelijks
moest G u t e n b e r g doen. Terecht noemt dan ook de Keulsche kroniek hem den
uitvinder. Maar daarmede is dan ook alles gezegd. Stelt men echter de vraag, waarom
wel de Mainzer, maar niet de Hollandsche kunst de wereld heeft veroverd,
niettegenstaande de laatste eigenlijk nog beter was, dan moet het antwoord dit zijn,
dat noch G u t e n b e r g noch C o s t e r het voor de toekomst bruikbare systeem
hebben gevonden, maar dat de eer daarvan toekomt aan S c h ö f f e r . Door de
uitvinding van den stalen stempel en de koperen matrijs heeft hij G u t e n b e r g s
procédé zoo belangrijk verbeterd, dat het in het groot bruikbaar werd. Daarom heeft
S c h ö f f e r s methode zoowel die van G u t e n b e r g als die van C o s t e r geheel
verdrongen.
Er is een ander punt, dat niet door Mr. E n s c h e d é is aangeroerd en dat ook
eigenlijk niet op zijn weg lag om te onderzoeken. Wanneer zijn de Donaten gedrukt?
De beantwoording van die vraag doet niets aan de kwestie, volgens welke methode
zij zijn gedrukt. Zooals mr. E n s c h e d é het procédé beschrijft, kunnen zij even goed
b.v. tusschen 1430 en 1450 als tusschen 1450 en 1470 zijn gedrukt. En daarop komt
het toch aan. Zeer veel zou voor Haarlem gewonnen zijn, zoo kon worden aangetoond,
dat er Donaten vóór 1450 moeten zijn gedrukt, zooals men het van andere Costeriana
bewijzen kan, dat zij na genoemd jaar moeten worden gesteld. Maar dat is tot dusverre
nog niet gebeurd. Niets belet ons aan te nemen, dat het drukwerk, waarvan mr.
E n s c h e d é op zoo verdienstelijke wijze de wording heeft beschreven, tusschen
1455 en 1483 te Haarlem is gedrukt. Alleen als men de mededeeling der Keulsche
kroniek voor geloofwaardig houdt, moet men de Donaten vóór G u t e n b e r g plaatsen;
maar bibliographisch en, zooals nu gebleken is, technisch behoeft men niet tot die
conclusie te komen en kan men ze gerust voor even oud of jonger houden dan de
drukwerken van Mainz. Maar het mag niet worden ontkend, dat het gezag der
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kroniek door Mr. E n s c h e d é 's onderzoekingen een stevigen steun heeft verkregen.
Het derde hoofdstuk van mr. E n s c h e d é 's werk is gewijd aan een onderwerp,
dat met de door ons behandelde vraag Mainz of Haarlem slechts in verwijderd verband
staat. Ik bedoel de vermelding van de uitvinding in typographische werken, of liever
gepreciseerd, de kwestie van het beroemde, veelbesproken en veelgecommentarieerde
colophon1) van het Catholicon2) van 1460. Laat ons zien wat daarvan is. Men neemt
gewoonlijk aan, dat dit zeer lijvige boek door G u t e n b e r g is gedrukt, nadat hij
zich van de firma F u s t -S c h ö f f e r had afgescheiden. Men moet Mr. E n s c h e d é
toegeven, dat het bewijs voor die onderstelling niet is geleverd, maar kan aan den
anderen kant toch niet ontkennen, dat zijn eigen hypothese, die juist F u s t en
S c h ö f f e r als drukkers of liever als vervaardigers van de lettertypen aanwijst,
evenmin vaststaat. Het is toch onbegrijpelijk, waarom deze firma of de drukkerij die den Bechtermünzer3) of welke dan ook - waarvoor zij werkte haar naam niet
mededeelde, zooals zij gewoon was te doen. Maar zelfs aannemende, dat
G u t e n b e r g de drukker van het Catholicon is, dan kan toch niemand, die niet meer
wil lezen dan er staat, in dit colophon iets anders zien dan eene verzekering, dat de
kunst door Gods genade te Mainz is uitgevonden; door wien blijft geheel in het
midden. Terecht demonstreert dus Mr. E n s c h e d é , dat dit argument buiten het
debat moet blijven. Ik moet echter tegelijk opmerken, dat de meening, dat het
Catholicon

1) Het colophon zijn de slotregels van een incunabel, waarin drukplaats of drukker of beide of
wel een toespeling op beide voorkomen. De colophons vervielen natuurlijk toen in de 16e
eeuw de titelbladen in gebruik kwamen.
2) Het Catholicon is de beroemde Bijbelsche Encyclopaedie van J o h a n n e s B a l b u s d e
J a n u a , die in de latere Middeleeuwen veel is gebruikt en dan ook na 1460 meer dan eens
is herdrukt, niettegenstaande het een werk van respectabelen omvang is.
3) Ik noem de Bechtermünzer in dit verband, omdat zij eenige jaren na 1460 op hun drukkerij
te Eltville de typen hebben gebruikt, waarmede het Catholicon in 1460 te Mainz is gedrukt.

Onze Eeuw. Jaargang 4

142
inderdaad door G u t e n b e r g is gedrukt, mij minder verwerpelijk voorkomt dan mr.
E n s c h e d é . Wij weten, dat G u t e n b e r g tot zijn dood toe is blijven door drukken;
de obligatie-brief van Dr. H u m e r y van 26 Februari 14681) bewijst het. Wij weten
ook, dat G u t e n b e r g een man van volharding en doorzettingsvermogen was.
Bovendien is ons niets bekend, dat er te Mainz naast die van F u s t en S c h ö f f e r
en die van G u t e n b e r g in den eersten tijd nog andere drukkerijen hebben bestaan.
Inderdaad, als men niet met mr. E n s c h e d é wil aannemen, dat F u s t en S c h ö f f e r
betrokken zijn bij den druk van het Catholicon, blijft er geen keuze. Maar ik geef
gaarne toe, dat wij het niet als een historisch bewezen feit mogen aanvoeren, dat
G u t e n b e r g het beroemde boek drukte, en dus verder daarop geen stelsels mogen
bouwen. Trouwens, de stellig vaststaande feiten zijn in G u t e n b e r g 's geschiedenis
slechts weinig in getal; het meeste berust op hypothesen. Hoe voorzichtig men
daarmede moet zijn, bewijst juist een enkele argumentatie van Mr. E n s c h e d é .
Men heeft den obligatiebrief van Dr. H u m e r y ook gebruikt in het geding over den
drukker van het Catholicon. Terecht wijst Mr. E n s c h e d é dit argument beslist af.
Immers de typen van het Catholicon waren in 1467 in handen van de gebroeders
B e c h t e r m ü n z e te Eltville zooals uit hun drukken blijkt. Daaruit volgt dus, dat
het drukkersmateriaal, dat zich blijkens den brief van Dr. H u m e r y bij zijn dood
in 1468, in het bezit of ten minste in het gebruik van G u t e n b e r g bevond, niet dat
van Catholicon kan zijn. Ongetwijfeld vervalt dus ook de conclusie, dat G u t e n b e r g
de drukker van het

1) Door dezen brief erkent een zekere dr. H u m e r y van den aartsbisschop van Mainz ontvangen
te hebben verschillende vormen, letters, werktuigen, gereedschappen en andere dingen, tot
het drukken behoorende, die Johann Gutenberg bij zijn dood had nagelaten en die aan hem
(dr. H.) toebehoorden; daarbij belooft dr. H. die werktuigen te gebruiken, doch in geen andere
stad dan in Mainz, noch ze aan een ander dan een burger van Mainz te verkoopen, zelfs niet
als een vreemdeling er meer voor mocht bieden. Hieruit blijkt dus, dat G u t e n b e r g , aan
wien dr. H u m e r y geld zal hebben voorgeschoten op onderpand van zijn drukapparaat, tot
zijn dood toe in het bezit van een drukkerij is geweest.
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Catholicon is. Aldus Mr. E n s c h e d é . Maar hier begaat hij toch dezelfde fout, die
hij aan zijn tegenstanders terecht verwijt en waarvan hij zich in den regel vrij weet
te houden, hij concludeert te veel en daardoor onjuist. Waaruit blijkt toch, dat de in
G u t e n b e r g s nalatenschap gevonden typen juist die van het Catholicon moeten
zijn geweest? Deze waren in 1467 en volgende jaren in de handen der Bechtermünzer.
Maar kan G u t e n b e r g na zich van deze typen, om welke reden dan ook, te hebben
ontdaan, geen nieuwe met behulp van Dr. H u m e r y hebben vervaardigd? Ik zeg
niet, dat dit waar is, maar wil alleen er op wijzen, dat dit alles niets bewijst tegen de
hypothese, dat G u t e n b e r g het Catholicon heeft gedrukt. De zaak blijft onbeslist;
noch voor noch tegen de meening, dat G u t e n b e r g het Catholicon drukte, kan men
Dr. H u m e r y 's brief aanvoeren.
Willen wij ten slotte nog eens Mr. E n s c h e d é 's betoog resumeeren, dan komt
het hierop neer, dat naar zijn inzicht de bewering van de Keulsche kroniek, dat
Hollandsche Donaten G u t e n b e r g op het denkbeeld hebben gebracht om volgens
het boven beschreven procédé letters te gieten en daarmede te drukken, geheel en
volledig overeenstemt met de gevolgtrekking, waartoe een zuiver technisch onderzoek
ons moet voeren. Inderdaad is volgens hem de gietmethode der Hollanders als een
‘Vurbyldung’, als een ‘Vorstufe’ te beschouwen voor die van G u t e n b e r g , zoodat
ongetwijfeld niet Mainz, maar Haarlem de plaats is, waar de boekdrukkunst is
uitgevonden, niet G u t e n b e r g , maar C o s t e r de wettige eer van deze uitvinding
toekomt. Mr. E n s c h e d é zal misschien tegen deze laatste conclusiën protesteeren.
Inderdaad zijn zij niet van hem, maar van mij. Ik wil daarmede aantoonen, tot welke
beslissing wij ongetwijfeld moeten komen, zoo wij Mr. E n s c h e d é 's uiteenzetting
aanvaarden. Wie A zegt, moet ook B zeggen; en tot dusverre heeft Mr. E n s c h e d é
deze letter nog niet op de lippen genomen. Nog sterker, hij heeft er zelfs niet op
gezinspeeld, dat er nog een B was. Want verklaarbaar genoeg gaat hij niet verder
dan de Keulsche kroniek en spreekt slechts, wanneer hij
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over de bakermat der uitvinding handelt, van Hollandsche Donaten en van de
Hollandsche uitvinding. Nog in zijn slotwoord spreekt hij van de beslissing, ‘die
naar mijne overtuiging niet anders dan in het voordeel van Nederland kan uitvallen’.
Dat is vaag genoeg. Er moet echter worden gepreciseerd. De overlevering spreekt
niet alleen van Hollandsche Donaten, maar van den drukker L a u r e n s J a n s z .
C o s t e r , die te Haarlem in de vijftiende eeuw de kostelijke kunst van boekdrukken
zou hebben uitgevonden. Hoe staat het, wanneer Mr. E n s c h e d é 's conclusiën juist
zijn, met C o s t e r ? Naar den aard van zijn onderzoek houdt hij zich niet met deze
vragen op; van Haarlem of van C o s t e r is bij hem nergens sprake; de oude kwestiën,
die toch nog niet volledig ontward zijn, worden niet aangeroerd. Toch zal het noodig
zijn ook de resultaten van het nieuwe technische onderzoek te verbinden aan die van
de bibliographische en historische navorschingen. Want, zooals F r u i n terecht
opmerkte en nog wel eens herhaald mag worden, het bericht van de Keulsche kroniek
is niet te scheiden van de Haarlemsche overlevering.
Wij hebben hierboven deze overlevering nog eens onderzocht en het vermoeden
uitgesproken, dat C o s t e r tusschen 1455 en 1483 inderdaad te Haarlem zal hebben
gedrukt. De technische resultaten van Mr. E n s c h e d é zijn daarmede niet in strijd.
De techniek, zooals hij die beschrijft, kan zeer goed door C o s t e r zijn uitgeoefend
en zelfs uitgevonden. Het is zeer mogelijk, dat C o s t e r geelkoperen gravures en
looden matrijzen gebruikte en daarin looden lettertypen goot. Wij willen ook
aannemen, dat hij de Donaten heeft gedrukt. Maar wij wezen er boven reeds
herhaaldelijk op, dat sommige Costeriana, voor zoover zij dateerbaar zijn, alle in een
tijd moeten worden gesteld, toen te Mainz reeds eenige jaren lang werd gedrukt. En
met de andere boeken, die tot deze rubriek behooren, is het niet anders gesteld. Van
het ‘Speculum humanae salvationis’, door J u n i u s genoemd, kennen wij vier
verschillende drukken, twee Latijnsche en twee Nederlandsche. Van deze vier zijn
drie in boekdruk, de vierde gedeeltelijk in boekdruk, gedeeltelijk in blokdruk.
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Dit laatste is als bewijs voor den overgang van xylographie en typographie dikwijls
aangehaald en tevens als getuigenis voor de waarheid van J u n i u s ' verhaal. Maar
daartoe kan het niet dienen; immers het bedoelde drukwerk is jonger dan de twee
typographische drukken. Het Speculum moet bovendien worden gesteld tusschen
1471 en 1474; in 1481 waren de prenten ervan in handen van J o h a n Ve l d e n a e r
te Utrecht, die er zijn eigen uitgaven der Epistelen en Evangeliën mede verluchtte.
De andere Costeriana, het Abecedarium, het Doctrinale van A l e x a n d e r G a l l u s ,
de Facetiae Morales van L a u r e n t i u s Va l l a enz. zijn niet te dateeren.
Maar nu de onderzoekingen van Mr. E n s c h e d é het oude getuigenis der Keulsche
kroniek komen bevestigen, is er ook geen bezwaar sommige der Costeriana, laat ons
zeggen eenige Donaten, voor ouder te houden dan het oudste Mainzer drukwerk. Al
is het waar, dat de eenige dateerbare Costeriana niet ouder dan 1458 kunnen zijn,
dan wordt daarmede toch voor de andere nog niets bewezen. Er is inderdaad geen
bezwaar deze boekjes vroeger te stellen. Ook hetgeen wij van C o s t e r weten, verzet
zich niet tegen de veronderstelling, dat hij in Haarlem vóór G u t e n b e r g dat te
Mainz deed, kan hebben gedrukt. Wij wezen de hoofdpunten van C o s t e r s leven
aan en herinneren hier slechts, dat hij in 1436 zijn vader in het Kerstgild te Haarlem
opvolgde. Hij kan dan laat ons zeggen omstreeks 1440 Donaten hebben gedrukt. Het
blijft evenwel een zonderlinge omstandigheid, dat nergens in de registers der stad,
die C o s t e r herhaaldelijk als leverancier van olie en kaarsen, later van wijn noemen,
van een drukkerij of iets dergelijks wordt melding gemaakt. Hoe plaatsen wij
bovendien den boekbinder C o r n e l i s in zoo vroegen tijd in de drukkerij van
C o s t e r ? C o r n e l i s stierf hoogbejaard, wel tachtig jaar oud in 1522. Hij moet dus
omstreeks 1440 zijn geboren. Heeft hij dus in C o s t e r s werkplaats vóór 1445
gewerkt, dan had deze wel zeer jeugdige maatjes in dienst. Integendeel wordt
C o r n e l i s ' verhaal zeer geloofwaardig - ten minste in zijn kern - wanneer wij hem
ons als knecht
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van C o s t e r tusschen 1455 en 1483 voorstellen. Onderstellen wij, dat hij zijn meester
voortdurend trouw en eerlijk heeft gediend, wat wij van den goeden man gaarne
aannemen, dan is hij op vijftienjarigen leeftijd als leerling in C o s t e r s werkplaats
gekomen en daar gebleven tot zijn 43ste jaar. Nog veertig jaren heeft hij daarna
geleefd, zeker lang genoeg om de legende vasten vorm in zijn boekbindershoofd te
doen aannemen. Maar aan den anderen kant, wij weten te weinig van C o r n e l i s
en zijn autoriteit om aan deze bezwaren al te veel waarde te hechten.
Keeren wij thans tot de technische zijde der zaak terug. Het boek van Mr.
E n s c h e d é is niet als een bom in het kamp der Nederlandsche en Duitsche
Guterbergianen gevallen. In ons land is het kalm ontvangen; in het algemeen is er
hulde gebracht aan Mr. E n s c h e d é 's scherpzinnigheid, die de zaak een heel eind
verder heeft gebracht, maar nog niet afdoende had uitgemaakt. Een andere houding
nam men in Duitschland aan. Terwijl de meeste bibliografen weinig notitie van Mr.
E n s c h e d é 's hoogst belangrijke onderzoekingen namen, vatte Dr. S c h r e i b e r dezelfde, die in het Festschrift over ‘Die Vorstufen der Typographie’ had geschreven
- de pen op om den Haarlemschen technicus op een drietal punten te bestrijden1).
Deze aanval is door Mr. E n s c h e d é afgeslagen2). Er volgde nog een kort antwoord
van Dr. S c h r e i b e r , die daarmede de discussie voor gesloten verklaarde; hetzelfde
deed de Redactie van het Centralblatt für Bibliothekswesen, het officieele orgaan
der Duitsche bibliothecarissen3). Maar het wonderlijkste in dezen strijd, waarin Mr.
E n s c h e d é zoo gemakkelijk overwon, is wel het bericht, dat Dr. S c h r e i b e r
reeds vroeger in het genoemde Centralblatt deed opnemen, nadat hem onder het oog
was gebracht, dat hij Mr. E n s c h e d é met zijn broeder, den toenmaligen
Haarlemschen bibliothecaris, verwarde. Hij schreef toen: ‘Es handelt

1) Centralblatt für Bibliothekswesen, XVIII, 335 vlg.
2) Nieuwsblad voor den Boekhandel, 1901, 352 vlg. Centralblatt, XVIII, 546 vlg.
3) T.a. p. XVIII, 604 vlg,
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sich also nicht, wie ich nach Ton, Ausstattung und Versendungsart annahm, um eine
officielle Haarlemer Kundgebung gegen die Mainzer Festschrift, sondern um die
Ansicht eines Einzelnen, die nicht einmal in der engsten Heimat desselben ungeteilten
Beifall findet. Damit dürfte jede weitere Polemik gegen dieselbe überflüssig sein’1).
Men moet maar durven! Gelukkig heeft Mr. E n s c h e d e 's arbeid ook in
Duitschland waardeering gevonden en wel van de meest bevoegde zijde. Dr. Z e d l e r ,
de bibliothecaris te Wiesbaden - de ironie van het toeval wil, dat hij de opvolger is
van den vurigen Gutenbergiaan v a n d e r L i n d e - heeft naar aanleiding van de
door het Gutenbergfeest weer opgewekte belangstelling in het oude vraagstuk nieuwe
onderzoekingen ingesteld. De resultaten daarvan heeft hij neergelegd in twee studiën,
die zeer de aandacht verdienen. In de eerste2) onderzoekt hij nogmaals de
hoofdmomenten van G u t e n b e r g 's leven en bedrijf en komt hier en daar tot
afwijkende conclusiën. Maar veel belangrijker voor de kwestie, waarvoor wij ons
vooral interesseeren, is zijn tweede boek, waarin hij G u t e n b e r g 's oudste
drukwerken en druktypen nagaat3). Een gelukkige vondst gaf den bibliothecaris van
Wiesbaden aanleiding tot een hernieuwde bestudeering der oudste drukwerken. In
den band van een handschrift der onder zijn directie geplaatste boekerij, afkomstig
van het klooster Schönau in het Nassausche, vond Dr. Z e d l e r een ouden kalender,
gedrukt op perkament. Bij nader onderzoek konden weldra twee resultaten worden
vastgesteld, vooreerst, dat de lettertypen dezelfde waren als die van G u t e n b e r g 's
36-regeligen Bijbel, vervolgens, dat de kalender bestemd was geweest voor het jaar
1448. Het behoeft geen betoog, dat deze ontdekking buitengewoon belangrijk is.
Zoo was dus een G u t e n b e r g -druk van het jaar 1447 gevonden; de uitvinding der
drukkunst, die gewoonlijk op ongeveer 1450 werd gesteld, moest eenige

1) T.a. p. XVIII, 468.
2) G. Z e d l e r , G u t e n b e r g - F o r s c h u n g e n . Leipzig, 1901.
3) Dez. Die älteste Gutenberg-type. Mainz, 1902. (Gutenberg-Verein).
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jaren worden vervroegd. Dit te meer, daar Dr. Z e d l e r door nauwgezette vergelijking
verder tot de gewichtige gevolgtrekking kwam, dat wel is waar deze kalender hoogst
gebrekkig is gedrukt, maar toch reeds beter drukwerk is dan de beroemde, door
G u t e n b e r g uitgegeven Donaat, waarvan de schamele overblijfselen worden
bewaard in de Nationale Bibliotheek te Parijs. Wij kunnen dit drukwerk dus op
ongeveer 1445 stellen; de uitvinding zelf moet dan nog vroeger zijn voorgevallen.
Maar dit is niet het eenige belangrijke resultaat, waartoe Dr. Z e d l e r komt. Wij
gaan, als minder vallende onder ons bestek, de beschouwingen over de verschillende
drukken van G u t e n b e r g en van F u s t en S c h ö f f e r thans stilzwijgend voorbij,
maar vestigen de aandacht op de technische onderzoekingen, die de bibliothecaris
van Wiesbaden op het voetspoor van Mr. E n s c h e d é naar de gietmethode van
G u t e n b e r g heeft ingesteld. En nu is het ongetwijfeld een zeer groote voldoening
voor mr. E n s c h e d é , dat een der meest wetenschappelijke Duitsche bibliografen
zich gewonnen geeft en de resultaten, waartoe onze landgenoot bij zijn technisch
onderzoek is gekomen, zoo goed als geheel aanvaardt. Met Mr. E n s c h e d é erkent
Dr. Z e d l e r , dat G u t e n b e r g koperen gravures en looden matrijzen moet hebben
gebruikt en dat hij zijn lettertypen naar de boven uiteengezette zoogenaamde
afslagmethode moet hebben gegoten. Een klein verschil in de opvatting aangaande
de gravure is van te weinig belang, om er hier bij stil te staan. Maar Mr. E n s c h e d é
heeft nog grooter succes te boeken. Niet alleen erkent Dr. Z e d l e r , dat zijn meening
over G u t e n b e r g 's methode in het algemeen juist is, maar hij sluit zich ook geheel
aan bij de beschouwingen van onzen Haarlemmer over de methode van gieten, in
Holland toegepast. Ook Dr. Z e d l e r erkent, dat de Donaten en de andere Hollandsche
drukken zijn tot stand gekomen met behulp van koperen gravures, looden matrijzen
en den handgietvorm en dat de lettergieter, die de Costeriaansche typen vervaardigde,
zijn kunst niet kan hebben ontleend aan de Mainzer drukkers, hetzij
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G u t e n b e r g of S c h ö f f e r , en dat dus de vinding van het lettergieten hier in
Holland, onafhankelijk van Mainz moet zijn gedaan. Maar de bibliothecaris van
Wiesbaden geeft Mr. E n s c h e d é nog meer toe. Hij erkent, dat eerst nu het bericht
van de Keulsche kroniek in zijn ware beteekenis, in het volle licht voor den dag komt.
Niet alleen, dat de Hollandsche uitvinding geheel onafhankelijk is van de Duitsche,
maar omgekeerd is juist deze uit de Hollandsche voortgekomen. De Hollandsche
Donaat heeft inderdaad G u t e n b e r g op het denkbeeld gebracht op zijn beurt een
Donaat met losse, gegoten letter te drukken. Moet men daaruit de gevolgtrekking
maken, dat niet G u t e n b e r g , maar C o s t e r de uitvinder van de lettergieterij en
daarmede van de boekdrukkunst is? Dr. Z e d l e r beantwoordt deze vraag ontkennend.
De waarheid ligt volgens hem in het midden. De lettergieterij is een Hollandsche
uitvinding; zij is door G u t e n b e r g overgenomen. Maar deze methode had geen
toekomst. G u t e n b e r g zag dat in en vond weldra den gietvorm uit, waardoor in
één tempo de letter kon worden gegoten. Toen eerst, en vooral nadat S c h ö f f e r de
techniek nog zeer belangrijk had verbeterd door de uitvinding van den stalen stempel
en de koperen matrijs, kon de boekdrukkunst op zoo groote schaal worden
uitgeoefend, dat het gedrukte boek meer en meer het geschreven kon verdringen en
vervangen. Niet van Haarlem, maar van Mainz uit heeft dan ook de nieuwe kunst de
wereld veroverd.
Hebben wij ons thans bij dit resultaat neer te leggen, of liever, hebben wij ons als
Nederlanders daarover te verheugen? Staat alles nu vast? Daarvan ben ik nog niet
overtuigd. Men versta mij wel. De onderzoekingen van Mr. E n s c h e d é en Dr.
Z e d l e r zijn van zeer groote beteekenis. Vooral de studiën van Mr. E n s c h e d é
kunnen niet hoog genoeg worden geschat. Vermoedelijk is zelden door een boekje
van nog geen honderd bladzijden zooveel en zoo verrassend licht geworpen op een
oud vraagstuk, dat, naar wij meenden, aan alle kanten nauwkeurig en meer dan dat
was bekeken en onderzocht. Geheel nieuwe
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banen zijn het, waarop Mr. E n s c h e d é het onderzoek heeft geleid, paden, waarop
Dr. Z e d l e r hem thans ijverig is gevolgd. Nu eerst weten wij nauwkeurig, waarin
eigenlijk de uitvinding der boekdrukkunst bestond; nu eerst ligt de methode én van
C o s t e r én van G u t e n b e r g helder en klaar voor ons; nu eerst kunnen wij in onzen
geest de lettergieterij en drukkerij van C o s t e r en van G u t e n b e r g binnengaan;
nu eerst zien wij de uitvinders aan het werk. De beteekenis van Mr. E n s c h e d é 's
boek is dan ook die van een nieuw feit in de geschiedenis van deze kwestie; het zal
een even grooten en misschien nog grooteren invloed hebben dan de Costerlegende
van Va n d e r L i n d e . L a u r e n z J a n z C o s t e r , door Va n d e r L i n d e van
zijn voetstuk gestooten, wordt er door Mr. E n s c h e d é weer op verheven.
Maar hier zeggen wij te veel. Wat wij zoo even neerschreven is strikt genomen
niet waar. C o s t e r wordt door Mr. E n s c h e d é niet weer op zijn voetstuk gezet.
Want het is natuurlijk - alleen de technische zijde van de kwestie had hij te
onderzoeken - dat deze Haarlemmer - wij wezen er reeds op - nergens voor zijn
geboorteplaats in het krijt treedt, nooit voor C o s t e r de eer van de groote uitvinding
vindiceert. Waar hij van Costeriana spreekt, bedoelt hij blijkbaar in het algemeen
het oude anonyme Hollandsche drukwerk, maar minder de producten van de drukkerij
van C o s t e r . Maar overigens spreekt hij in navolging van de Keulsche kroniek van
Hollandsche Donaten, van de Hollandsche uitvinding. Wij moeten echter verder
gaan. Het zal noodig zijn Mr. E n s c h e d é 's gevolgtrekkingen te verbinden aan de
Haarlemsche traditie. Dat is door hem terecht niet geschied; van Haarlem en van
C o s t e r hoort men in zijn betoog niet. Het is echter ondenkbaar, dat hij deze traditie
geheel ter zijde zou willen schuiven. Dat is m.i. dan ook onmogelijk. Het bericht der
Keulsche kroniek moet worden vastgekoppeld aan de Haarlemsche traditie en
C o s t e r moet de drukker zijn der Hollandsche Donaten. Is nu wat wij van C o s t e r
weten, in overeenstemming met wat nu E n s c h e d é wil aange-
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nomen hebben? Wij wezen er boven op, dat, aangezien C o s t e r in 1436 als
volwassen man optreedt, er geen bezwaar bestaat om te veronderstellen, dat hij
omstreeks 1440 Donaten kan hebben gedrukt. Maar meer dan een veronderstelling
is het toch niet. De zaak wordt er voor C o s t e r niet aannemelijker door, nu wij de
drukkunst van G u t e n b e r g ongeveer vijf jaren moeten vervroegen. Dr. Z e d l e r s
gelukkige ontdekking gaf ons een Gutenbergdruk van 1447 in handen; de Parijsche
Donaat moet nog vroeger worden gesteld; het begin van G u t e n b e r g 's optreden
als drukker zal dus ongeveer 1445 zijn te stellen. Wie weet, wat een nauwgezet
onderzoek in allerlei hoekjes en gaatjes van onze groote openbare en bijzondere
bibliotheken nog kan opleveren! Wellicht blijkt het dan ten slotte, dat de ons nog
altijd onbekende kunst, die G u t e n b e r g in 1440 eenige jaren lang te Straatsburg
had uitgeoefend, wezenlijk de drukkunst is geweest. Maar dan zou C o s t e r vrijwel
in den hoek worden gedrukt. In ieder geval blijkt het uit Dr. Z e d l e r 's vondst, dat
het onderzoek nog lang niet behoeft te worden gesloten.
Dat maakt ons wel wat huiverig Mr. E n s c h e d é in al zijn conclusiën te volgen.
Wij danken hem ongetwijfeld veel, zeer veel, de kennis van de gietmethode der
Mainzer en Hollandsche drukken. Er is echter één punt, dat nog niet volkomen is
opgehelderd, het verband, dat er tusschen beide noodwendig moet bestaan, wil men
Holland, (d.i. Haarlem en C o s t e r ) de eer geven, die Mr. E n s c h e d é voor hen
opeischt. Deze geleerde wijst wel op punten van overeenkomst, maar het alles
afdoende bewijs, dat de wijze van werken, om het concreet te zeggen, de gietmethode
van G u t e n b e r g uit Holland afkomstig moet zijn, is niet door hem geleverd. Het
is toch niet in te zien, waarom een ingenieus man, als G u t e n b e r g ongetwijfeld
was, niet zelf dit procédé heeft kunnen uitvinden. Van eenige betrekking van
G u t e n b e r g met Holland is ons niets bekend; wij weten, waar G u t e n b e r g heeft
gewoond; maar dat hij ooit in Holland zou zijn geweest, is ons geheel onbekend. En
wanneer men wil aannemen, dat G u t e n b e r g niet door
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het kennismaken met de methode, maar alleen door het zien van een Donaat de kunst
heeft uitgevonden, dan is zijn recht op de uitvinding tevens gehandhaafd. Dan moest
hij immers de in Holland gebruikelijke methode opnieuw zelf reconstrueeren en zelf
de technische zwarigheden overwinnen. Dat is het juist, wat men de uitvinding noemt.
Zie ik goed, dan berust de traditie van G u t e n b e r g 's afhankelijkheid van de
Hollandsche uitvinding nog steeds op het gezag der Keulsche Kroniek. Kenden wij
deze mededeeling niet, er zou niet aan verwantschap tusschen Mainz en Haarlem
worden gedacht.
Er blijft nog vrij wat te doen over, voordat C o s t e r weer geheel vast op zijn
voetstuk staat. Mr. E n s c h e d é heeft hoogst belangrijke gezichtspunten geopend;
het geheele vraagstuk is omgezet; een hoogst gewichtig onderdeel is naar het ons
voorkomt, afdoende behandeld. Er is evenwel meer. Er blijven nog meer
onderzoekingen over. Laat ons ten slotte een paar punten mogen noemen. Een grondig
onderzoek zal thans moeten worden ingesteld naar den ouderdom der Donaten; hun
chronologische volgorde moet worden onderzocht, opdat kan blijken, of het mogelijk
is sommige van deze oude drukken belangrijk vóór die van na 1458 te plaatsen. Eerst
dan zal men met zekerheid kunnen vaststellen, of C o s t e r inderdaad ongeveer 1440
Donaten kan hebben gedrukt. Een andere vraag, die moet worden beantwoord, is
deze. Men weet, dat de oude drukkers hun lettertypen vervaardigden naar het model
van de geschreven letters van het handschrift, dat zij vóór zich hadden. Welnu, zijn
ergens in Holland, te Haarlem of elders, handschriften voor den dag gekomen,
waarvan de lettervorm ten voorbeeld heeft gestrekt voor die der Costeriana? Voor
zoover ik weet, nog niet, daar zulk een onderzoek nog nimmer is ingesteld. In die
richting zal echter ongetwijfeld moeten worden gezocht. Kon men b.v. bewijzen, dat
C o s t e r of wie dan ook Hollandsche, liefst Haarlemsche manuscripten van tusschen
1430 en 1440 tot model heeft genomen, dan zou daarin een belangrijke steun voor
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C o s t e r 's aanspraken zijn gevonden. Zoo is er nog meer te onderzoeken.
Wanneer v a n O o s t e n d e B r u y n in zijn geschiedenis van Haarlem1) over
het vraagstuk der boekdrukkunst komt te spreken, zegt hij: ‘Nauwlijks is er eene
stoffe, en daar zijn in den ganschen omtrek der Historien geene voorvallen, welken
meer pennen stomp gemaakt, en meer geschriften, ja, geheele boek-deelen, in de
waereld geholpen hebben, dan de twist over de geboorte-plaats, en den eersten
uitvinder deezer konst: maar jammer is 't, dat, door zoo veel schrijvers, en door zoo
vele verstanden, als zich hier aan hebben afgeslooft, de waarheid der gebeurtenissen
meer verduisterd, en verward, dan opgehelderd, en van het onwaare onderscheiden
is geworden: zoodat elkeen, die de moeite genomen, en 't geduld gehad heeft, van
de meeste der schrijveren over deze stoffe te doorleezen, (ik zonder alleen uit het
verhaal van onzen grooten J u n i u s , en den Lauwer-krans van P e t r u s
S c r i v e r i u s ) zich moet beklaagen, dat hij, omtrend d' uitvinding der
Boekdruk-konst, veel onzekerder is, als voor hij begon te leezen’.
Mag ik hopen, dat de welwillende lezer een gunstiger oordeel velt over mijn
uiteenzetting van den tegenwoordigen stand van het oude vraagstuk Mainz of
Haarlem? Ben ik evenwel toch niet aan het noodlot ontkomen, dat naar v a n O o s t e n
d e B r u y n drukt op allen, die over de uitvinding der boekdrukkunst hebben
geschreven, dan sta hier tot verduidelijking nog mijn conclusie, dat de kwestie nog
niet is uitgemaakt, maar dat de kansen voor Haarlem belangrijk gunstiger staan dan
eenige jaren geleden.

1) De Stad Haarlem en hare Geschiedenissen, (Haarlem 1765). I, 209.
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Onze leestafel.
Verslag der Rijkspostspaarbank over 1902. - 's Gravenhage. G e b r s . v a n
Cleef.
Dat de verslagen jaarlijks aan de Koningin uitgebracht over den dienst der
rijkspostspaarbank zeer uitvoerig en ‘übersichtlich’ zijn, vooral de na de opneming
in de Staatscourant als boekdeel verschijnende edities, welke voorzien zijn van allerlei
uiterst suggestieve graphische bijlagen, was lang reeds bekend en wordt opnieuw
bevestigd door het ons toegezonden verslag over 1902, waarin naar meer duidelijkheid
nog dan vroeger gestreefd is. Uit dit zoo belangwekkend statistisch materiaal hier
een en ander aan te halen, gedoogt ons bestek niet en is overbodig, waar reeds
aanstonds de dagbladen de meest sprekende cijfers over 1902 hebben meegedeeld.
Toch moge ook hier met een enkel woord de aandacht op dezen spiegel van onze
volkswelvaart worden gevestigd. Een spiegel, die dan ook getrouwelijk de werking
der ‘misdadige woelingen’ van het voorjaar 1903 weerkaatst. Hoewel natuurlijk de
terugslag der groote stakingen van dit jaar niet in het verslag over 1902 te vinden is,
getuigt echter de directeur der rijkspostspaarbank daarvan in het begeleidend schrijven,
waarmee hij dit verslag aan de pers toezond. Het feit is te teekenend, dan dat het hier
niet zou mogen worden vermeld. De directeur dan wijst op ‘de omstandigheid, dat
op 1 dezer (October '03) ons inleggersaantal was gestegen, tot een cijfer van ongeveer
1.017.000, wier tegoed toen - zonder den interest, over 1903 - ongeveer 105½ millioen
gulden bedroeg. Een feit, van te grooter beteekenis, wijl de periode: 1 Februari-30
April j.l. voor de onder mijn beheer geplaatste instelling eene uiterst nadeelige is
geweest. Dit, ongetwijfeld, alléén tengevolge der sociaal-economische gebeurtenissen,
van hoogst ernstigen aard, waaronder ons land in die dagen gebukt ging. Terwijl
gerustelijk mag worden beweerd, dat - indien de toestanden toen normaal geweest
waren - wij ons, over gemeld tijdsverloop, in een voordeelig saldo, van minstens
plusm. f 40.000 zouden hebben te verheugen gehad, beliep thans, over
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die periode, ons nadeelig saldo pl.m. f 1.200.000. Zoodat, derhalve het ongunstig
verschil minstens pl.m. f 1.240.000 bedroeg. Intusschen kan ik met bijzonder geoegen
constateeren, dat de ruime inleg, die na het eindigen der bedoelde dagen van onrust
viel waartenemen, om tal van redenen aanleiding geeft, tot het hóógst verblijdend
vermoeden, dat de niet geringe som, gedurende bovengenoemd tijdperk door talrijke
vreesachtigen teruggeëischt, later wederom schier geheel is gestort. Doch, het ander
(aanzienlijk) deel der exceptioneel-groote terugbetaling, 't keerde, helaas, niet terug.’
Nog verklaart de directeur dat vermoedelijk het cijfer van f 40.000 (en dus ook
van f 1.240.000) in niet geringe mate beneden de werkelijkheid staat, doch door hem
opzettelijk zoo laag gesteld werd, omdat hij voor overdrijving zich wilde hoeden.
En hij voegt daaraan toe de vermelding van ‘het kenschetsend feit dat - terwijl,
gedurende het nu ongeveer 22-jarig bestaan der Rijkspostspaarbank, betrekkelijk de
maand Februari steeds een batig saldo, nimmer een nadeelig te aanschouwen gaf het nadeelig saldo, over die maand 1903, circa f 7500 beliep. Aangezien Februari
1902 een batig saldo, groot pl.m. f 755.000 schonk, bestaat er derhalve tusschen die
maand en Februari 1903 een ongunstig verschil van pl.m. f 762.500.’
Ziedaar hoe de woelingen zich in de staten der Rijkspostspaarbank weerspiegelen!
H.S.
G. S i m o n s . Versmaad. - Haarlem. D e E r v e n F. Bohn. 1903.
Wanneer een stom-dronken boerenknecht in toomlooze vernielen moordzucht door
een koddebeier gegrepen wordt en met hem aan het worstelen slaat; wanneer een
smokkelaar 's nachts bezig is een vaars te slachten; dan zijn dat tafereelen, waaraan
menigeen liefst voorbij gaat. Maar deze auteur roept ons er bij, noodt ons om scherp
toe te zien, spaart ons geen details en geeft daardoor blijk zich in gevallen als deze
te verlustigen. Elk zijn smaak. Hij, wiens smaak hem er toe drijft zich van zulke
tooneelen af te wenden, zal niettemin betreuren dat een schrijver, die over een sterk
beeldend talent beschikt en zoogoed de boerenomgeving kent, waarin hij de meeste
zijner verhalen zich laat afspelen, juist onderwerpen als deze gekozen heeft. Tevens
zal echter menigeen vragen wat den auteur bewoog in zijn realistische schetsen
telkens in te lasschen beschrijvingen van de natuur, zoo als zijn helden en hel-
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dinnen haar zeker niet zagen. Wanneer in ‘Trouwpartij’ de waanzinnige jonge vrouw
aan het eind van den bruidsnacht na haar vlucht uit haar nieuwe huis de zee inloopt,
besluit de verhaler zijn schets met woorden als deze: Zee bruist 'r, zee ruischt 'r, en
de branding suist 'r langs het strand, wind ruizelt 'r, wind suizelt 'r en de golven
bruisen op het zand.’ Een rijm dat vreemd aandoet als slot van dit plastische verhaal.
En de ‘Jenever’-schets (het verhaal van den dronken boerenknecht) vangt aldus aan:
‘'n Winteravond. Kalk-wit licht, uit diep blauwen hemel, over 'n grijs gevroren weg,
kil licht rillend tusschen het warnet der boomenkronen, glimpend zilverschijn langs
vele zwart-groene stammen, zuilen rijend tot een wonderlijk kerkeschip.’ Is het niet
als of deze realist telkens, onder het schrijven over bloed en jenever, een teug moet
nemen uit een klare bron van helder, frisch water?
H.S.
H e r m . H e y e r m a n s Jr. Sabbath. Eene studie - Amsterdam. H.W.
B e c h t . 1903.
Dat H e r m . H e i j e r m a n s het leven der kleine luijden onder de Amsterdamsche
joden heel goed kent en zeer goed weet te teekenen, bewijst deze studie aan ieder,
die dat nog niet wist. Dat die teekening van een zoo schilderachtig en typisch milieu
belangwekkend is, zal ook niemand willen ontkennen. Maar dat, zoo ooit, dan vooral
hier het sterk doorgevoerde realisme slag op slag indrukken wekt, die het tegendeel
zijn van aangenaam, liefelijk of aesthetisch, mij dunkt, dat ook dàt zal moeten worden
toegegeven door ieder, die niet tot lijfspreuk gekozen heeft: rien n' est beau que le
laid! En hoe vaster de auteur hier zijn weg gaat, hoe meer hij afdaalt in
bijzonderheden, ons doet proeven den kost, dien de menschen eten, ons doet inademen
de lucht, die hen omgeeft, ons doet hooren en zien wat zij hooren en zien, - des te
meer voelen we een walging over ons komen over al dit bekrompen, smerige, gore.
Zoo dit nu de triomf is van deze kunst, dan staat het toch zeker wel vrij te zeggen
dat zij, naarmate zij volmaakter is in haar soort, een te sterker negatie is van den
goeden smaak der lezers, die door den schrijver uitgenoodigd worden als ‘kunst’ te
bewonderen wat zij, ware het werkelijkheid, zouden ontwijken.
Hoe komt het dat, zoo ge Israëls' ‘Een zoon van het oude volk’ ziet, de indruk een
aesthetische is? Omdat de schilder zijn en uw aandacht geconcentreerd heeft op de
ziel van den door hem uitgebeelde en in halven toon gehouden heeft den ouden
rommel en
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heel die povere omgeving, die niet meer uitkomt dan noodig is om scherp te
contrasteeren met de ziel. Maar in H e i j e r m a n s ' studie is de viezigheid, de rommel,
het goor en armelijk gedoe alles en alles; ge ziet, proeft en ruikt niets dan dat; de
menschen schijnen daarin te zijn vastgegroeid..... Daarom is dat realisme zoo volstrekt
troosteloos, zoo naar-omlaag-trekkend en als beeld der werkelijkheid - wat het immers
zijn wil - zoo schromelijk eenzijdig.
H.S.
Loutering. Naar het Noorsch van I n g e b o r g M a r i a S i c k . Utrecht.
H. H o n i g 1903.
Dit schijnt me een van die allerzeldzaamste boeken ‘die met bloed zijn geschreven’
(Nietzsche). Het leeft en brengt ons in aanraking met het leven. Ik bedoel niet dat
het subjectief is, nog minder dat het autobiographisch is - want ik ken de schrijfster
in 't geheel niet, en vind hier, om der wille van 't werk, het bepaald aangenaam dat
de vertaler of vertaalster zijn of haar naam verzweeg -; o neen, de schrijfster tracht
ons niet te bekeeren tot haar eigen ideeën, en levert, als een goede kunstenaresse,
objectief werk. Maar terwijl het niet subjectief is, noch autobiographisch, is het wel
heerlijk persoonlijk. Dat is: de machtige eisch loutering wordt hier scherp gesteld,
koel bekeken en beschreven, en wel op een terrein waar, en bij een persoon voor
wien die eisch bizonder moeilijk is, nl. in de liefde van een predikant. Maar de
casuspositie en de oplossing is dan zoo levensecht, dat we vergeten dat we een
objectief kunstwerk beschouwen, en 't beschrevene gaan meebeleven.
Hij is een vurig apostel, met den onverbiddelijken eisch van God lief te hebben
boven alles; zij een vroolijk, heerlijk kind, dat hem eerst uitlacht, dan onder zijn
bekoring komt, en eindelijk hem aanbidt. Maar even voor ze gaan trouwen, bemerkt
zij dat hij haar is gaan liefhebben boven alles - en zij ontvlucht hem zonder een
woord, om hem te redden voor zichzelf. Hij begraaft zich in het hooge Noorden, en
13 jaar lang hoort men niets van den eens zoo gevierden jongen prediker uit de
hoofdstad, dan de preekjes die hij onder het pseudoniem: ‘de Hooglandsprest’ uitgeeft.
Maar als zij daaruit leest dat hij gelouterd is, komt ze na 13 jaar tot hem, en vieren
zij hun bruiloft.
Voor ons zal 't hier en daar wat opgeschroefd lijken, wat fel ook in de contrasten
- aan de Noren, gewend aan de tegenstellingen van het cosmopolitische Christiania
en de eenzame ijslanden
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‘12 dagen rijdens boven Throndhjem’, zal dit niet zoo licht opvallen. Maar ook al
heeft men zijn opmerkingen, toch blijft Loutering een kloek en bovenal een warm
boek.
G.F.H.
F r a n s H u l l e m a n . Leven. Rotterdam. J o h a n P i e t e r s e .
Zoo aangenaam als het is vooruitgang bij een jongen schrijver te mogen constateeren,
zoo vervelend is het dan daarop weer restricties te moeten maken. Beide overkwam
mij bij het lezen van H u l l e m a n 's laatste werkje. Moest ik het vorig jaar naar
aanleiding van zijn Scheiding een loopje nemen met zijn manie voor streepjes en
woordomzettingen, met vreugde zag ik uit zijn Leven dat hij niet meer zoo offert aan
die vervelende mode. Heelemaal is hij zijn oude liefde echter niet ontrouw geworden,
want we worden nog telkens vergast op zinnetjes als: ‘diepe smart klaagde van af
zijn gelaat; tot ik haar zag dichtbij; de toegeslagen-blauwe-broek-met-'t-rooie-biesje
had i breed-uit’ enz. (bl. 85, 88, 132), maar toch is de taal van Leven minder opzichtig
dan van Scheiding. En de inhoud? Alles klein werk. 16 schetsjes in 207 bl.! Sommige
daarvan fijn geëtst in mooie taal als Oud en Nieuw, Een Weerzien; andere weeïg van
onbeduidendheid als Schoolschets en Een Zondag, een enkele vervelend van
verslonste, afgesleten taal als Pas Vaandrig. Met belangstelling zien we nu uit naar
eens wat grooter werk van dezen schrijver, maar dan in taal en toon van Een Weerzien,
dat we dan met een hartelijk welkom kunnen begroeten.
G.F.H.
H. Ve r l o r e n v a n T h e m a a t . Twee jaren in den Boerenoorlog.
Haarlem, T j e e n k W i l l i n k en Z o o n , 1903.
Onder de vele verhalen van den Boerenoorlog. die er al zijn en nog komen zullen,
zal dit eenvoudige verhaal zeker een belangrijke plaats vinden. Deze ‘gewone burger’,
pas uit de Leidsche studentenwereld, vol geestdrift voor de zaak der Boeren op het
einde van 1899 naar Zuid-Afrika getogen, erkent volmondig een eenvoudig strijder
geweest te zijn, onbekend met de raadslagen der ‘voormannen’. Het boek vertelt ons
eenvoudig weg, zonder ophef, zonder opvijzeling van eigen daden of eigen
dapperheid, hoe de schrijver ‘op kommando’ trok en wat hij deed bij de Heidelbergers,
bij D e We t , bij de Ficksburgers, vooral bij den diep betreurden D a n i e T h e r o n ,
tot wiens wereldberoemd verkenningskorps hij tot het einde heeft behoord, met wien
hij zoo menige gewaagde
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onderneming heeft bestaan. Wij maken kennis met de Hollanders, die hun leven
hebben gewaagd - en velen hunner ook gegeven - in den heldenkamp, den krijg vol
ellende en vol roem, waarvan wij onzen nakomelingen zullen verhalen met bewogen
gemoed en... bitteren wrevel over den afloop? Den afloop? Als de schrijver op het
einde van 1901 ‘huistoe’ gaat, is alles nog niet afgeloopen, integendeel de gezonken
moed begint hier en daar weer te herleven; de jongere Boeren vooral, met wat er van
de uitlanders nog aan de slachting is ontkomen, hebben alle hoop om met S t e y n
en d e We t aan hun hoofd den strijd nog te winnen. Was de tijdelijke afloop noodig?
De schrijver, die de omstandigheden van nabij zag, meent in gemoede van neen!
Maar hij betreurt ook dien afloop niet, als hij denkt aan al het lijden, dat niet alleen
de Boeren te velde maar ook vrouw en kind nog hadden moeten dulden en hij eindigt
met het uitspreken van zijn vast vertrouwen, dat ‘alles zal rech kom in die land.’
Er heerscht in dit schoone, frissche boek een blijmoedige opene geest; er blijkt uit
eene heerlijke offervaardigheid, een onbezweken trouw aan het zelf gekozen vaandel,
een groote ingenomenheid met de Boeren en met hun heerlijk land, een vrij en frank
oordeel over wat de schrijver ziet en hoort. En er blijkt bovenal uit - voor ons,
Hollanders, heerlijk om te gedenken! - wat Zuid-Afrika te danken heeft aan menig
landgenoot, die in edele geestdrift de wapens aangordde om mede te strijden in den
kamp voor recht en vrijheid, die nog voortgaat en voortgaan zal, al zijn de wapenen
onder den drang der omstandigheden nedergelegd, totdat de zon der vrijheid weêr
zal schijnen over het deerlijk verwoeste land, met zooveel bloed gedrenkt.
P.J.B.
H e l e n a Va c a r e s c o . Rada, eene vertelling uit het land van Carmen
Sylva. Amersfoort, S l o t h o u w e r , 1903.
Hier alles hoog romantisch. Een prachtig zigeunermeisje, opgegroeid te midden van
dieven, roovers en moordenaars, zelf gauw gereed met het ‘vlijmende mes’; de
jaloersche minnaar, die tegen geen moord of roofmoord opziet en den feestelijken
naam B a r b o u draagt; de verdorven vader, die zijn kind exploiteert. Daartegenover
de fiere vrouw van Roemeenschen oorsprong, de priestersweduwe, die haren zoon
priester hoopt te zien worden en de gevloekte heidin R a d a met haar tooverdranken
verafschuwt; haar lieve zachte pleegdochter, bestemd voor haar jongen S t a n , die
de kluts kwijtraakt onder de macht der liefde - ‘verheven waan-
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zin, die den mensch in staat stelt tot de heerlijkste maar ook tot de laagste daden’ en
‘hem her- en derwaarts drijft als een vogel, overvallen door een orkaan.’ Alles al
meer vertoond. Niet te lezen vlak vóór den nacht.
P.J.B
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende
boekwerken:
Vademecum. Pract. 10 e. Bibl. onder red. v.J.A.H. J o c k i n No. 10. Onze
Honden d.L. S e e g e r s ; No. 11. Hoe kan men het meeste voordeel en genoegen
van zijne kippen hebben d. E r i c u s ; No. 12. Handl. voor Postzegelverzamelaars
d.J.C. A u f d e r H e i d e S.H.D. Amsterdam v. H o l k e m a e n Wa r e n d o r f .
S u z e l a C h a p e l l e - R o o b o l . De Familie de Regt. 2e dr. Haarlem.
V i n c e n t L o o s j e s 1903.
A n n a v a n G o g h - K a u l b a c h . Hektor. Geïll. Amsterdam. S.L.v. L o o y
1903.
T h é r è s e H o v e n . Lord Radijs, 2 dln. Haarlem. V i n c e n t L o o s j e s
1903.
R i a G e l m i . Iets over Hallucinaties en over Mr. J.A. L e v y . Amsterdam.
S.L.v. L o o y .
J.E. S c h r ö d e r . Met God door het Leven. H.B. B r e y e r en Z n . Arnhem.
J.J. H o o g e w e r f f . Van 's Levens Doel. A.H. A d r i a n i . Leiden, 1903.
H e n r i d e V r i e s . Het spreekuur van den Hypnotiseur. Amsterdam. Va n
H o l k e m a e n Wa r e n d o r f .
R u d o l p h S t r a t z . De Eeuwige Burcht. Roman uit het Odenwald. Va n
H o l k e m a e n Wa r e n d o r f .
H. P i e r s o n . Bethel. Stads- en Dorpsalmanak. 's Gravenhage. W.A.
Beschoor.
M. v a n Wa l d r i c h e m . Nelly, 2e dr. Dordrecht. J.P. R e v e r s .
W i l h e l m H e g e l e r . Simson en Delila. Vert. d.E. Te r s t e e g - K e u s .
2 dl. Amsterdam. H.J.W. B e c h t . 1903.
Dr. H.J.E. E n d e p o l s . Het Decoratief en de opvoering van het
Middelnederlandsche Drama. C h . v a n L a n g e n h u y s e n , 1903.
J o h . H. B e e n . The History of a Dutch Boy (English translation bij R o g e r
A c t o n ). Amsterdam. S.L.v. L o o y .
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C h r . J. S c h u v e r . Over Theosofie. Open brief aan de lezers van ‘De Tijd’
en aan de Katholieken in Nederland in het algemeen. (In dêpôt bij
S c h a l e k a m p , v.d. G r a m p e l en B a k k e r , Amsterdam).
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De linkerzijde en het algemeen kiesrecht Door Mr. L.J. Plemp van
Duiveland.
Algemeen kiesrecht... Men kan er een heele boekenkast bij overhoop halen. Ik zou,
ter ondersteuning van mijn denkwijze, U met citaten de zinnen kunnen verwarren,
gelijk mijn tegenstanders trouwens het kunnen. Niet zelden vinden zij en ik bij
denzelfden schrijver steun. Ik zou U kunnen onderdompelen in een zee van
‘algemeene beschouwingen’, waaruit ge weer boven zoudt komen gelijk ge waart,
voorstander of tegenstander. Maar ik heb medelijden met mij zelf - en gij zoudt mij
waarschijnlijk niet lezen.
Of ge het nú zult doen, weet ik niet. Realpolitik is het, wat ik U wil voorzetten.
Misschien dat ge van dien schotel proeven wilt; want of ge al meer dan genoeg moogt
hebben van het onderwerp, eerlang zult ge Uw smaak hebben te bepalen en U
persoonlijk moeten verklaren voor of tegen.... ‘algemeen kiesrecht’, ik bedoel
grondwetsherziening ter verkrijging van algemeen kiesrecht.
Mijn doel is enkel dit:
na een korte resumptie van den inhoud der drie, of liever twee en een half,
voorstellen die door of van wege drie verschillende tot de linkerzijde behoorende
groepen zijn ingediend of voorbereid,
te motiveeren waarom een naar mijn schatting groot aantal vrijzinnigen aan de
begonnen campagne voor ‘grond-
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wetsherziening ter verkrijging van algemeen stemrecht’ niet wenscht en ook niet
behoort deel te nemen.
Ziehier allereerst - ik geloof dat het nog niet zoo gedaan is - den inhoud der twee bij
de Kamer ingediende voorstellen tot grondwetsherziening en dien van de avantprojets
der Liberale-Unie-commissie, (bestaande uit de heeren Mrs. R i n k , R. P a t i j n en
P h . d e K a n t e r ) gerangschikt en naast elkander gesteld:

Kiesbevoegdheid.
Voor de Tweede Kamer.
Mannen.
S o c i a a l -d e m o c r a t e n : Kiezers zijn alle mannelijke meerderjarige (d.i. na de
inwerkingtreding van het gewijzigd art. 385 B.W. 21-jarige) ingezetenen, tevens
Nederlanders, die niet bij de wet of bij rechterlijk vonnis van het kiesrecht zijn
uitgesloten. De Kieswet zal niemand kunnen uitsluiten om redenen, ‘rechtstreeks of
middellijk voortvloeiende uit den maatschappelijken welstand.’ Zij zal dus kunnen
uitsluiten - zooals de Mem. v. Toel. zegt - ‘krankzinnigen en idioten, zware
misdadigers, personen die zich door een erkend slecht levensgedrag feitelijk buiten
de maatschappij plaatsen.’ Niet: faillieten, niet: bedeelden; niet ook: hen die niet aan
zekere voorwaarden van bekwaamheid voldoen, welke naar de meening der
voorstellers slechts bij het bezit van eenigen welstand zijn te verkrijgen.
V r i j z i n n i g -d e m o c r a t e n : Kiezers zijn alle mannelijke ingezetenen, die den
door de Kieswet te bepalen leeftijd hebben bereikt (welke niet beneden 21 jaar mag
zijn). Uitgesloten zijn, bij de Grondwet: 1o. (gelijk in het soc.-dem. voorstel) zij wien
bij rechterlijke uitspraak het kiesrecht is ontzegd; 2o. in gevangenschap of hechtenis
verkeerenden; 3o. zij die bij rechterlijke uitspraak de beschikking of het beheer over
hun goederen hebben verloren. Voorts kan de Kieswet nog anderen uitsluiten, maar
slechts op drie gronden: a. wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing
hunner verstandelijke vermogens; b. wegens volkomen maatschappelijke
onzelfstandig-
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heid; c. wegens herhaald willekeurig verzuim in de vervulling van staatsburgerlijke
verplichtingen.
L i b e r a l e -U n i e -c o m m i s s i e : Kiezers zijn zij die de wet aanwijst.
Volgens dit ontwerp laat dus de Grondwet zoowel de grootst denkbare uitbreiding
als de sterkst mogelijke beperking van het kiesrecht toe. De Commissie heeft echter
tevens een ontwerp eener kieswet samengesteld, waaruit blijkt dat naar haar wensch
het kiesrecht aldus zou worden geregeld: Kiezers zijn de mannelijke, 23-jarige
ingezetenen des Rijks. Uitgesloten zijn: 1o de drie hier boven (sub. 1o, 2o en 3o)
genoemde categorieën van het vrijz.-dem. voorstel; 2o. bij strafrechterlijke uitspraak
ontoerekenbaar verklaarden, voor drie jaren; 3o in een gesticht verpleegde
krankzinnigen; 4o zij die in het burgerlijke jaar, voorafgaande aan de vaststelling
der kiezerslijsten, uit OPENBARE kassen onderstand hebben genoten; 5o aangeslagenen
in Rijks-, provinciale of gemeentelijke belastingen, die het verschuldigde niet op 1
Maart hebben voldaan; 6o veroordeelden tot minstens een jaar gevangenisstraf, voor
een tijdperk eindigende drie jaren na het einde van den straftijd (recidivisten tien jaar
na den straftijd); 7o veroordeelden wegens bedelarij of landlooperij, voor een jaar
(recidivisten vijf jaar); 8o voor een tweede of verdere maal wegens dronkenschap
veroordeelden, voor drie jaar. Geschorst wordt de uitoefening van het kiesrecht voor:
1o gevangenen of hechtelingen; 2o hen die niet op de kiezerslijsten staan ingeschreven;
3o militairen beneden den rang van sergeant, voor zekere in de wet genoemde
tijdvakken.

Vrouwen.
S o c .-d e m .: Kiezers zijn alle vrouwen, die niet bij de wet of bij rechterlijk vonnis
zijn uitgesloten. De wet kan dus alle vrouwen uitsluiten en zoo doen de additioneele
grondwets- (overgangs-)artikelen, aan het soc.-dem. voorstel toegevoegd; echter is
de bedoeling, dat de wetgever die de kieswet zal maken, vrouwen zal toelaten. Indien
hij daarbij onderscheidingen maakt, zal hij niet zekere categorieën van vrouwen
mogen uitsluiten ‘om redenen, rechtstreeks of
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middellijk voortvloeiende uit den maatschappelijken welstand’ (zie boven), wèl b.v.
alle gehuwde vrouwen.
V r i j z .-d e m .: Kiezers zijn alle vrouwen, die volgens de bepalingen der Kieswet
kiesbevoegd zijn (attributief stelsel dus).
U n i e -c o m m i s s i e : De Grondwet laat den wetgever vrij. In het bijgevoegde
ontwerp Kieswet wordt evenwel aan de vrouw kiesbevoegdheid NIET toegekend.

Voor de Provinciale Staten en de gemeenteraden.
S o c .-d e m .: Wie kiezer voor de Tweede Kamer is, is tevens kiezer voor de Staten
der provincie en voor den Raad der gemeente, waarin hij woont. Indien de wetgever
vrouwenkiesrecht voor de Tweede Kamer uitsluit, kan hij het niettemin voor de Prov.
Staten en voor de gemeenteraden, of voor deze laatste alleen, toekennen.
V r i j z .-d e m .: Kiesrecht, mutatis mutandis, gelijk voor de Tweede Kamer.
Vrouwen gelijk boven.
U n i e -c o m m i s s i e : Een voorstel ontbreekt. De wensch wordt uitgesproken,
dat het kiesrecht voor de Staten en de gemeenteraden even uitgebreid zij als voor de
Kamer.

Verkiesbaarheid.
Voor de Tweede Kamer.
S o c .-d e m .: Elke 30-jarige Nederlander, man of vrouw, die niet van de
verkiesbaarheid ontzet is. Een lid der Kamer die bij rechterlijke uitspraak de beslissing
of het beheer over zijn goederen verloren heeft, verliest van rechtswege zijn
lidmaatschap, doch is herkiesbaar.
V r i j z .-d e m .: Elke 30-jarige Nederlander, man of vrouw, die niet van de
verkiesbaarheid ontzet is en niet bij rechterlijke uitspraak de beschikking of het
beheer over zijn goederen heeft verloren.
U n i e -c o m m i s s i e : Het onderwerp wordt in het rapport niet behandeld.

Voor de Prov. Staten en de gemeenteraden.
S o c .-d e m . en V r i j z .-d e m . gelijk voor de Tweede
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Kamer, behalve dat de leeftijd voor de Staten op 25, voor de gemeenteraden op 23
jaar wordt gesteld.
U n i e -c o m m i s s i e . Als voren.

Eerste Kamer.
S o c .-d e m .: De Eerste Kamer vervalt.
V r i j z .-d e m .: De (50) leden der Eerste Kamer worden gekozen op dezelfde wijze
als die der Tweede Kamer (in vijf groepen van provinciën; voor 9 jaar, met aftreding
van ⅓ elke 3 jaar - gelijk thans).
Verkiesbaar zijn zij die voldoen aan de eischen, voor het lidmaatschap van de
Tweede Kamer gesteld en bovendien:
‘of, gedurende een bij de wet te bepalen tijd, geweest zijn lid van de
Staten-Generaal, van de Provinciale Staten, van het collegie van dagelijksch bestuur
eener gemeente van boven een door de wet te bepalen zielental, of van den raad
eener gemeente van boven een door de wet te bepalen zielental;
of, naar bij de wet te bepalen kenmerken, eene aanzienlijke plaats innemen of
ingenomen hebben in eenigen tak van volksnijverheid, op het gebied van eeredienst,
kunst of wetenschap, of in het openbare vereenigingsleven;
of in het Rijk of in de Koloniën en bezittingen in andere werelddeelen eene of meer
openbare betrekkingen, bij de wet aangewezen, bekleeden of bekleed hebben.
U n i e -c o m m i s s i e : De Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer (gelijk thans).
Ontbinding der Eerste Kamer heeft van rechtswege ontbinding der Provinciale
Staten ten gevolge.
Aftreding allen tegelijk om de negen jaren.
Verkiesbaar is elk die voldoet aan de vereischten voor het lidmaatschap van de
Tweede Kamer gesteld.

Referendum.
S o c .-d e m .: De wetgevende macht wordt uitgeoefend gezamenlijk door den Koning
en de (uit één Kamer bestaande) Staten-Generaal, ‘met medewerking des volks’, op
de volgende wijze:
‘Wanneer dit, binnen een termijn en op de wijze, door de
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wet te bepalen, door minstens 50.000 kiezers voor de Staten-Generaal wordt verlangd,
wordt een door de Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel onderworpen aan eene
volksstemming, waaraan alle kiezers voor de Staten-Generaal bevoegd zijn deel te
nemen en welker inrichting door de wet is geregeld. - Bij de volksstemming wordt
het voorstel, zooals het door de Staten-Generaal is aangenomen, bij meerderheid
van stemmen in zijn geheel goedgekeurd of verworpen. - Geene volksstemming is
geldig, waarbij het getal stemmen, door de meerderheid uitgebracht, minder dan
een derde van dat aller stemgerechtigden bedraagt.’

Evenredige vertegenwoordiging.
S o c .-d e m ., v r i j z .-d e m . en U n i e -c o m m i s s i e stellen voor alle belemmeringen
tegen de invoering van E.V. uit de Grondwet weg te nemen. Alle drie wenschen
invoering van dat stelsel, als verkieslijk boven het thans geldende
meerderheidssysteem, bij de wet.
Welke regeling der E.V. de meest wenschelijke is, daarover laten S o c .-d e m . en
V r i j z .-d e m . zich niet uit. De U n i e -c o m m i s s i e gaf na een zeer uitvoerige
studie een ontwerp tot invoering van evenredige partij-vertegenwoordiging, die zij
verkiest boven evenredige persoonlijke vertegenwoordiging (waarvan zij evenwel
ook een schetsregeling aanbiedt).
Ik gaf bovenstaande schematische rangschikking van den inhoud der drie voorstellen
voornamelijk met het doel om aan te toonen, waarin zij onderling verschillen. Maar
ik ga in het hieronder volgende noch critisch detailleeren, noch zelfs de
hoofd-bestanddeelen afzonderlijk bespreken.
Omtrent de bijzonderheden toch kan bij de leden der Kamer, die de ontwerpen wellicht binnen korten tijd - in de afdeelingen hebben te onderzoeken, uitgebreide
kennis verondersteld worden; het Voorloopige Verslag zal dus de noodige
detail-critiek brengen. Ook hebben daartoe reeds bijna alle politieke dagbladen en
verschillende publicisten
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- laatstelijk vooral mr. J.A. v a n G i l s e 1) en mr. S. v a n H o u t e n 2) - het hunne
bijgedragen.
Naar mij voorkomt, zijn trouwens vele van die bijzonderheden van ondergeschikt
belang, althans nu nog. Naar den wensch der voorstellers zullen b.v. de hinderpalen
tegen vrouwenkiesrecht en evenredige vertegenwoordiging uit de Grondwet
verdwijnen: de strijd òf en in hoeverre die verdwijning de invoering van
vrouwenkiesrecht en E.V. ten gevolge zal hebben, wordt dus in ten minste twee tempi
gevoerd. Omtrent onderdeelen als de verkiesbaarheid der vrouw, de afschaffing der
Eerste Kamer of haar fundaments-wijziging, het referendum, wordt reeds bij de
grondwetsherziening beslist: daarover zou dus dadelijk met volle kracht gestreden
kunnen worden.
Toch schijnt het mij toe, dat een debatteeren over die onderdeelen slechts kan
dienen om de aandacht af te leiden van de hoofdzaak. De stelling is niet te gewaagd
dat, was het niet om art. 80, nauwelijks iemand in Nederland zich thans voor
grondwetsherziening ook maar eenigszins warm zou maken. Al de rest is franje. Om
vrouwenkiesrecht bekommert geen der drie partijen zich veel; mr. T r o e l s t r a men
weet het - geeft de voorkeur aan ‘den eersten den besten baliekluiver’. De beweging
tegen de Eerste Kamer in haar tegenwoordigen vorm, knoopt zich, voorzoover de
partijen der linkerzijde betreft, onverbrekelijk vast aan die tot verkrijging van
‘algemeen kiesrecht’ voor de Tweede. Het referendum is een ietwat verrassend
opgedoken desideratum van de sociaal-democratische fractie, waarmee men haar
alleen zal laten staan. Men stelle zich maar eens even de vraag of een compromis
mogelijk zou zijn gelijk in 1887 ten aanzien van art. 192 der Grondwet werd gesloten:
art. 80 thans ongewijzigd te laten en aan de herziening der overige artikelen
gemeenschappelijk de krachten te besteden. Daar kan geen sprake van zijn.
De Unie-commissie heeft dit zeer goed begrepen. Zij

1) Inzonderheid wat betreft de evenredige vertegenwoordiging - Vragen des Tijds en elders.
2) Laatstelijk in zijn brochure: Onberaden plannen.
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haalt niet allerlei omver; zoozeer beperkte zij zich, dat zij zelfs de gemeenteraden
nauwelijks aanroerde. Het geheele passieve kiesrecht (de verkiesbaarheid) was - zegt
zij - ‘niet in onze opdracht begrepen.’ In de samenstelling der Eerste Kamer stelt zij
slechts die verandering voor, welke naar haar oordeel strikt noodig is om de heilzame
gevolgen welke zij van kiesrecht-uitbreiding voor de Tweede verwacht, niet te
verijdelen. Op art. 80 der Grondwet komt het aan en daarop alleen.
Uit taktisch oogpunt beschouwd, biedt dit bovendien belangrijke voordeelen. De
Commissie had rekening te houden met de zeer verschillende nuances van ‘geestdrift’
- als men 't zoo noemen mag - die het kiezerslichaam waaraan zij te rapporteeren en
te adviseeren had, aan den dag legt. Zij heeft nu blijkbaar getracht het aasje ‘geestdrift’
dat de bedachtzaamste leden vertoonen, zorgvuldiglijk te sparen en aan te kweeken.
Waarbij nog komt, dat aldus de kans op medewerking uit de kringen der liberalen
zonder kiesrecht-geestdrift, niet geheel wordt afgesneden. Immers, er wordt sinds
een jaar of twee een begin van stemming gemaakt voor het denkbeeld eener nieuwe
concentratie van ‘vrijzinnigen’ tegen de rechterzijde en men meent dat deze niet
anders te verwezenlijken zal zijn dan onder de leuze: Grondwetsherziening tot
kiesrecht-wijziging. Welnu - zoo kan geredeneerd worden - als maar eenmaal de
ontevredenheid over het clericale bewind onder alle liberalen en zelfs onder de
kleurlooze middenstof tot genoegzame hoogte zal zijn gestegen, waarom zouden wij
dan niet hen allen bij de kiesrecht-actie kunnen inlijven, na hun duidelijk gemaakt
te hebben, dat slechts deze ons van de clericale overheersching vermag te bevrijden?
Maar daartoe moet het den tot de linkerzijde behoorenden tegenstanders van
‘algemeen kiesrecht’ zoo gemakkelijk mogelijk gemaakt worden; daartoe moet de
kiesrechtvaan beschilderd worden met een tint van rood, die de rust van hun oog zoo
min mogelijk stoort.
Aan dien eisch voldoen de voorstellen der Commissie. De regeling van het kiesrecht
geheel aan den gewonen
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wetgever overgelaten. Maar beval niemand anders dan Mr. S. v a n H o u t e n dat
niet herhaaldelijk, nog bij de jongste Grondwetsherziening, met warmte aan?
Onbeperkte verkiesbaarheid voor de Eerste Kamer. Maar zag niet in 1887 geen
minder dan Mr. W.H. de B e a u f o r t zijn amendement van die strekking door de
Tweede Kamer aangenomen?1) En, nu ja, ontbindbaarheid van de Provinciale Staten.
Maar wordt niet algemeen erkend, dat de onontbindbaarheid dier Staten aan des
Konings ontbindingsrecht van de Eerste Kamer nagenoeg alle beteekenis ontneemt
en vindt men niet zelfs in het werk van een conservatief als Mr. J. H e e m s k e r k
A z n . de meening uitgesproken, dat, nu eenmaal aangenomen werd, dat de leden
der Eerste Kamer ‘niet rechtstreeks door de kiezers, maar door de Provinciale Staten
zouden worden verkozen, men had behooren te bepalen, dat de Koning, wanneer hij
een beroep op de kiezers noodig oordeelt, ook de Provinciale Staten kan ontbinden’?2)
Ik geloof niet dat de mannen die straks het kiezerscorps ten gunste van de
voorstellen der Liberale Unie zullen bewerken, zelfs van aarts-conservatieve kiezers
den steun zullen pogen te verwerven door tot hen te zeggen: ziet gij niet, dat onze
wijziging van art. 80 der Grondwet de mogelijkheid opent om het bestaande kiesrecht
aanzienlijk te beperken? Maar zij zouden het kunnen zeggen. Wat de onwillige
liberalen betreft, op hen werd reeds een beroep gedaan door een invloedrijk
hoogleeraar uit de kringen der Unie, die de opmerking uit de pen van den schrijver
dezer regelen: dat zijn geestverwanten er niet toe te vinden zouden zijn ooit de
‘kenmerken van welstand en geschiktheid’, thans in de Grondwet geschreven, als
feitelijke voorwaarden voor de toekenning van het kiesrecht te laten vervallen,
beantwoordde met de aanmoediging: welnu dan kunt gij immers best tot
grondwetsherziening meewerken! Als die tot stand gekomen zal zijn, blijft gij
volkomen vrij om te

1) De beslissing werd later wegens de bezwaren van den Minister Heemskerk geannuleerd.
2) De praktijk onzer Grondwet, pag. 81.
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trachten die kenmerken opnieuw neer te leggen in de wet.
Past op uwe neuzen! De actie tot grondwetsherziening wordt ondernomen en de
herziening zal, indien zij tot stand komt, geschieden met het doel en met het
onafwijsbare gevolg het kiezerskorps uit te breiden tot de uiterste grens. Iedere
concessie van de Unie aan de rechtsliberalen, zou de samenwerking met de vrijzinnigen sociaal-democraten, zonder welke aan het welslagen der herziening zelfs geen
oogenblik kan worden gedacht, in onmiddellijk gevaar brengen. De uiterste linkerzijde
zal, zoo zij met de Unie gezamenlijk optrekt, toch reeds den pas moeten matigen.
Dat de Unie nu nog op haar beurt den pas verlangzamen zou, is uitgesloten; dan
verbeurde zij alle medewerking van links. De voorstellen der Commissie liggen op
de uiterste grens van gematigdheid die het der Unie mogelijk is in acht te nemen.
De invoering van correctieven tegen allemanskiesrecht als: uitbreiding der macht
van de Kroon, inkrimping der macht van de Tweede Kamer, versterking van de
stelling der Eerste Kamer door toekenning aan dat lichaam van initiatief en
amendement, invoering van een hooggerechtshof naar Amerikaanschen trant met
toetsingsrecht van de wetten aan de Grondwet - er valt niet aan te denken! De
meerderheid die een grondwetsherziening als de thans beoogde weet tot stand te
brengen, zal nooit dergelijke correctieven gedoogen. Het gaat kort en goed om
‘algemeen kiesrecht’, en nog iets meer misschien, maar zeker niets minder.
Vanwaar deze hervatting der kiesrecht-beweging? Vanwaar en waartoe?
Wat de sociaal-democraten betreft, ligt het antwoord voor de hand. Zij beoogen zij het dan als middel en niet als einddoel - de staatsmacht in handen te brengen van
het proletariaat. Zij streven dat doel na, in de eerste en voornaamste plaats langs
parlementairen weg, d.i. langs den weg dien constitutie en wet hun openstellen. Het
kiesrecht is het voornaamste middel dat zij op dien weg vinden:
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hoe uitgebreider het is, des te grooter is, theoretisch, de macht van het proletariaat.
Bovendien, het partijbelang spreekt hier zóó luid, dat het te veel van de partij gevergd
zou zijn, indien men haar vroeg, op gronden van staatsbelang, daarnaar bij voorkeur
niet te luisteren. Hoe minder ontwikkeld de kiezer, hoe onvaster en bekrompener
zijn bestaan - des te toegankelijker is hij voor het woord van degenen, die hem een
algeheele uitgraving der maatschappelijke grondslagen voorspiegelen, welke, op zijn
ergst, hem niet in slechtere conditie kan brengen dan waarin hij op 't oogenblik
verkeert. Algemeen stemrecht, allemansstemrecht is dus een levensvoorwaarde voor
de sociaal-democratie; is, zoo zij niet tot geweld de toevlucht wil nemen, het eenige
middel, naar zij meent, tot haar idealen te naderen, terwijl het tevens de gelegenheid
biedt om, in afwachting dat ze bereikt zijn, alvast zooveel mogelijk een ‘billijke
verdeeling van den rijkdom’ te bewerken, d.w.z. de bezitters geleidelijk te onteigenen
ten bate van de niet-bezitters.
Van de vrijzinnig-democraten is de algemeen-kiesrechtformule de geboorte-akte.
Hun partij dankt haar ontstaan aan het besluit der Unie-vergadering van Januari 1901
om het algemeen kiesrecht niet als eerste punt op het urgentieprogram te plaatsen.
Eerste eisch der afgescheidenen zal dus blijven: algemeen kiesrecht; tot die eisch
ingewilligd zal zijn, vormt hij hun reden van bestaan. Men moet er zich over verbazen,
dat de verklaring die Mr. D r u c k e r dienaangaande bij de algemeene beschouwingen
over de jongste Staatsbegrooting aflegde1), bijzondere aandacht heeft getrokken. Zij
sprak, dunkt mij, vanzelf.
Niet zoo eenvoudig is de verklaring van de houding, die straks, bedriegen de
teekenen niet, de Liberale Unie in dezen gaat aannemen. Wil zij ‘algemeen kiesrecht’?
Het

1) Vergadering van 5 December 1903, Handelingen Tweede Kamer pag. 681: - ‘Ik sta op het
standpunt dat voor mij èn nu èn in 1905 geen program aannemelijk is, waarop niet voorkomt
de grondwetsherziening - zoo zij niet inmiddels al bereikt mocht wezen - om te komen tot
toekenning van algemeen kiesrecht aan allen die niet om overwegende redenen van algemeen
belang daarvan moeten worden uitgesloten.’
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staat op haar hervormings-program en daaruit blijkt dus, dat zij het wil. Wil zij het,
in tegenstelling met 1901, nú, dadelijk, zoo spoedig mogelijk? Het zal weldra blijken
en het is niet onwaarschijnlijk. Thans is niet, als toen, een ministerie in stand te
houden, dat de steunpilaren der Unie onder zijn leden telt. Thans brengt een
belangrijke uitbreiding van het kiesrecht ten minste de kans om verloren plaatsen
opnieuw te bezetten. Door een levendige algemeenkiesrecht-actie kan de Unie een
stukje van de democratische reputatie herwinnen, waarvan zij, eerst door de opkomst
der sociaal-democratie, toen door haar besluit van 1901 en niet het minst doordat de
vrijzinnig-democraten haar verlieten en vlak vóór haar op de teenen gingen staan,
niet weinig inboette. Die actie ligt trouwens geheel in de lijn die zij steeds volgde:
zooveel mogelijk concentratie van de geheele linkerzijde (behalve de
sociaal-democraten), zonder acht te slaan op de wenschen van het meer gematigde
deel. En altijd toch in de stille hoop, dat dit deel zich ten slotte wel zal laten
meetrekken, gezien de stevigheid van den muur die in ons politieke leven nog steeds
de linker- van de rechterzijde scheidt.
Van de rechterzijde hebben, waarschijnlijk nog voor vele jaren, de voorstanders
van algemeen kiesrecht niets te wachten. Vooreerst wegens de ‘coalitie’: als dààr
het kiesrechtvraagstuk opnieuw ontvlamde, zou zij hopeloos uiteenbersten. Mr.
Kolkman heeft het in 1900 voor de gansche katholieke Kamergroep zeer beslist
gezegd: in jaren geen enkelen kiezer meer dan er op dit oogenblik zijn!1) De meest
democratische leden der partij zwijgen dan ook, plichtmatig, volstrekt over het
kiesrechtvraagstuk; voor N o l e n s , A a l b e r s e , P a s s t o o r s bestaat het zoo min
als voor M i c h i e l s en T r a v a g l i n o .
Bij den heer D e S a v o r n i n L o h m a n en de christelijk-historischen kan
evenmin eenig verlangen naar uitbreiding van kiesrecht waargenomen worden. Zoo
absoluut als de

1) Vergadering van 18 October 1900. Handelingen Tweede Kamer pag. 182: - ‘Aan het bestaande
getal heb ik - en ik heb werkelijk eenige ondervinding in deze zaak - meer dan genoeg.’
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roomsch-katholieken staan zij tegenover het vraagstuk niet; ik herinner aan de
denkbeelden, door den heer L o h m a n bij de Grondwetsherziening van 1887
verkondigd, en, van jongeren datum, aan een artikel van jhr. mr. D.J. D e G e e r in
ditzelfde tijdschrift, waarin gezegd werd, dat de meening om ‘het grondvlak te
verbreeden waarop de volksvertegenwoordiging rust’ zich ‘verdedigen laat’.1) Maar
als van die zijde ooit tot zoodanige verbreeding mocht worden medegewerkt, zal het
niet zijn in de richting van de thans ingediende voorstellen, maar in die van een
‘algemeen huismanskiesrecht,’ waarover nog eenige morgennevels hangen en dat
de heer D e G e e r zeide te zullen aanvaarden, zelfs als het hem, vrijgezel, zou
uitsluiten. Een regeling, waarvan - het zij terloops gezegd - door zulk een uitsluiting
voor mij de onaannemelijkheid zou vaststaan.
Onder de anti-revolutionairen in engeren zin flikkert de kiesrechtvlam nog altijd
een weinig, hoe flauwtjes ook. De tegenwoordige verhouding der partijen voert haar
geen brandstof toe; maar steeds blijft de bestaande Kieswet, al moge zij, naar Dr.
K u y p e r 's woord, ‘aan de oligarchie van het pays légal voor goed een einde gemaakt’
hebben, voor de anti-revolutionairen een mammonistisch, een atomistisch onding,
op het waanbegrip der volkssouvereiniteit opgetrokken, en eenmaal te vervangen
door een ‘organische’ regeling die een ware vertegenwoordiging van het volk ‘bij’
de Overheid verzekert. Men is daar evenwel nog lang niet aan toe: de kiesrechtquaestie
is in de anti-revolutionaire partij commissoriaal gemaakt en nu die partij eenmaal
tot de meerderheid heeft behoord, kan men er wel op rekenen dat, zoo zij het kiesrecht
wellicht eens zelve weer aan de orde zal stellen, zij nooit een regeling zal accepteeren
uit de handen der linkerzijde. Het komt mij dan ook zeer betwijfelbaar voor of zelfs
van den roerigsten christen-democraat de erkenning zal verkregen kunnen worden,
die de sociaal-democratische Memorie van Toelichting aan de anti-revolutionairen
vraagt: ‘dat zij zonder

1) Een Morgennevel - in het Februari-nummer 1903 van Onze Eeuw.
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verkrachting van haar verleden en hare beginselen, niet kan ontkomen aan den plicht,
om aan wetsvoorstellen tot wijziging der Grondwet, die ten doel hebben invoering
der democratie in ons land mogelijk te maken, hare medewerking te verleenen.’
De beweging tot grondwetsherziening is voor het oogenblik nog een beslist radicale
onderneming, waarvoor aan de liberalen, onder aanvoering der Unie, steun wordt
gevraagd. Laat ik trachten zoo kort mogelijk uiteen te zetten, waarom die steun naar
mijn oordeel niet moet worden verleend; integendeel, aan de in gang gebrachte
kiesrecht-actie thans actieve weerstand moet worden geboden.
Niet op gronden van principieel-staatsrechtelijken aard. De grondslagen van de
staatsmacht zoeken wij, links gezeten, allen binnen de grenzen der levende, historisch
zich ontwikkelende, menschelijke maatschappij, niet daarbuiten. Aan het volk moeten
- wij erkennen het allen - grondwet en wet zóó veel invloed op het landsbestuur
toekennen, als het welzijn van den Staat maar gedoogt. Voor actieve deelneming van
een steeds grooter getal burgers, in evenredigheid met de uitbreiding van geestelijke
ontwikkeling en maatschappelijke onafhankelijkheid (liever: mogelijkheid om voor
zich zelf te zorgen), blijven dus ook wij, krachtens ons uitgangspunt, steeds gestemd.
Wij hebben niet het minste bezwaar tegen het woord van T h o r b e c k e , waarmede
men ons denkt te verslaan: ‘dat het beginsel van algemeen stemrecht in de
staatsgeschiedenis onzer eeuw ligt, schijnt even onmiskenbaar als dat zij het gestadig,
schoon trapsgewijze, zoekt te verwezenlijken.’ Wij willen, gelijk hij: ‘gestadige
uitbreiding van het kiesrecht, naar gelang van toenemende verspreiding van kennis
en verhoogden burgerzin.’1)
Daarom verzetten wij ons niet tegen principieele betoogen en algemeene uitspraken
als aan de kiesrecht-ontwerpen der Unie-commissie - en ook voor een groot deel niet
tegen die welke aan de sociaal- en vrijzinnig-democratische

1) Narede pag. XVI.
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voorstellen - voorafgaan. Wij hebben een anderen kijk dan die voorstellers, niet op
den aard van het kiesrecht (om strijd betoogen de drie partijen, alsof zij nooit iets
anders gedaan hadden! dat zij er niet aan denken het kiesrecht als een ‘natuurlijk
recht’ van den burger op te eischen), maar op den huidigen stand der maatschappelijke
ontwikkeling in verband met de eischen van een rechtvaardig staatsbestuur. Als wij
onze kiesrechtbegrippen toetsen aan de levende maatschappij rondom ons, dan komen
wij tot een conclusie die van de hunne afwijkt. Ik zeg niet, dat dit verschil louter op
een verschil in waarnemingsvermogen neerkomt; ik weet zeer goed dat de verklaring
dieper te zoeken is. Maar hoe dit zij, er is, bij overeenstemming van staatsrechtelijk
beginsel, verschil in uitkomst van practisch onderzoek.
Nergens trof mij dit zoozeer als bij de lezing der algemeene beschouwingen welke
de Unie-commissie (op bladz. 46 en vv. van haar Rapport) aan ‘het beginsel van
algemeen kiesrecht’ wijdt. Voorop stelt zij zeer terecht, dat het ‘van volksaard en
geschiedenis, van tijd en omstandigheden’ afhangt, hoever de wetgever met de
toekenning van het kiesrecht moet gaan. Maar dan volgt een reeks van verrassende
uitspraken, die voor mij even zoovele dubia, gewaagde en onbewezen stellingen,
zijn. ‘Voor Nederland... is het oogenblik gekomen om aan al zijne burgers het recht
toe te kennen, invloed te oefenen op de wetgeving van den Staat’. - ‘De tijden zijn
rijp om de profetie (? van T h o r b e c k e !) in vervulling te doen gaan.’
Het is waar, een poging tot argumenteeren ontbreekt niet. Volksonderwijs,
dagbladpers, uitbreiding van verkeersmiddelen, toeneming van productie en welvaart,
‘hebben - zegt de Commissie - ontwikkeling en beschaving tot veel diepere lagen
der samenleving doen doordringen dan vroeger het geval was.’ Grooter bewustzijn
van kracht, meer eischen aan het leven gesteld, ruimere aspiratiën onder de allengs
mondig geworden volksklassen, geest van ontevredenheid.
Dit alles is zeer juist en daarom heeft de Nederlandsche wetgever dan ook wijs
gehandeld door in 1887 de Grondwet
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te herzien, in 1896 het aantal kiesgerechtigden te verdubbelen en tevens voor iederen
staatsburger de gelegenheid tot actieve deelneming aan het staatsbestuur zoo niet
geheel open te stellen dan toch uiterst gemakkelijk te maken. Wat is er sinds dien
tijd gebeurd, dat tot een nieuwe plotselinge verdubbeling dringend zou nopen en ons
bewegen T h o r b e c k e 's vermaan om trapsgewijze het algemeen stemrecht te
verwezenlijken in den wind te slaan?
Er is arbeidswetgeving noodig - meent de Commissie. Maar vormt die dan niet
het hoofdbestanddeel van alle tegenwoordige regeeringsprograms? De arbeiders
moeten daarop zelf invloed oefenen.... Maar stelt de Kieswet niet hun élite, laat ik
liever zeggen: hun in elk opzicht beste deel, daartoe in staat? Er moet niet wantrouwen
getoond worden in een ‘deel des volks’.... Maar op welken grond wordt politiek
vertrouwen gevraagd niet in ‘de arbeidersklasse’, maar in een conglomeratie van
personen, wier bestaan stabiliteit mist en die men allen bij elkaar nu eenmaal een
‘volksdeel’ gelieft te noemen?
Nog het zwakst echter komt de Commissie mij voor te zijn in haar uiteenzetting
van de voordeelen van het algemeen kiesrecht op zich zelf, waartegenover de nadeelen
- die zij niet ontkent - in het niet zouden verzinken. Het algemeen kiesrecht zal geven:
1o grootere zedelijke kracht aan de wet; 2o een politieke opvoeding aan het volk; 3o
een démenti aan hen die alle maatschappelijke verbetering van den wetgever
verwachten. Ik zou zeggen: slechts het eerstgenoemde argument heeft eenige, zij het
geringe waarde. Gering toch - want, nog eens, het beste gedeelte der arbeiders ‘werkt’
door het stembiljet reeds ‘mee’ aan de totstandkoming der wetten en zij kúnnen dus
deze niet beschouwen als ‘concessies’, hun door vreemden gedaan. Doen zij het toch,
dan is te vreezen, dat het zoo blijven zal, zoolang niet de ‘arbeidersklasse’, in het
bezit der effectieve en alleen-beslissende kiezersmeerderheid, de wetten zelve maakt;
- het sociaal-democratische standpunt, waarvan trouwens de Commissie niet zoo
heel ver verwijderd is, daar bij verdubbeling van het kiezersaantal, de groote
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meerderheid inderdaad zal behooren tot wat men gewoonlijk ‘de arbeidersklasse’
noemt.
Intusschen, het kán wezen dat de ‘zedelijke kracht der wet’ bij iedere
kiesrechtuitbreiding toeneemt, met dien verstande dat iemand gewilliger het gebod
gehoorzaamt of zelfbewuster de voordeelen in ontvangst neemt, van een wet aan
welker totstandkoming hij zelf door zijn stembiljet voor een millioenste deel heeft
medegewerkt.
Maar - de opvoedende kracht van het stembiljet? Ik betwist haar niet geheel, doch
ik vraag of de opvoedende kracht op de honderdduizenden kiezers, die het in 1896
ontvingen, lang genoeg gewerkt en zich duidelijk genoeg geopenbaard heeft om
reeds thans op honderdduizenden andere nieuwe educatieve proeven te gaan nemen.
‘Het gevoel van verantwoordelijkheid voor den gang van 's Lands zaken - schrijft
de Commissie - wordt eerst verkregen door die klassen der bevolking, die gedurende
betrekkelijk geruimen tijd (ik cursiveer) in politieken zin mondig zijn verklaard’....
Maar is het dan van wie zoo denkt iets anders dan roekeloosheid, de meerderheid
der stembiljetten in handen te geven van hen bij wie zoodanig
verantwoordelijkheidsgevoel door hem geacht wordt afwezig te zijn en op een tijdstip
waarop zelfs de thans kiesgerechtigden slechts voor een deel verondersteld worden
het te bezitten?
Eindelijk - het algemeen kiesrecht zal hen, die al hun hoop van verbetering van
eigen lot op den wetgever stellen, doen inzien hoe weinig de wetgever vermag. M.a.w.
de tegenwoordige kiezers zullen zeggen: gij meent dat wij niet willen? doet het dan
zelf maar en gij zult zien dat gij het evenmin kunt! Ik weet niet wat van een argument
te zeggen, dat met het tastbare gevaar van zulke proefnemingen eenvoudig niet rekent.
Maar ik weet wel, dat indien ik zelf die illusie koesterde en men mij haar ontnam
door mij een stembiljet te geven, ik van den heelen parlementairen rommel niet meer
zou willen weten en redding zou zoeken bij D o m e l a N i e u w e n h u i s .
Het is eigenaardig om waar te nemen, hoe de beschouwingen van het Unie-rapport,
gelijk de toelichtingen
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der vrijzinnig- en sociaal-democraten, uitgaan van de valsche stelling, dat ‘de
arbeidersklasse’ het kiesrecht mist. Dat is niet zoo. Mr. van H o u t e n toonde reeds
in zijn brochure aan, dat van de 600,000 kiezers nog niet de helft in de vermogensen de bedrijfsbelasting is aangeslagen. Ook als men hierbij in aanmerking neemt
(wat mr. v a n H o u t e n onvermeld liet), dat zij die hun inkomsten uit het
landbouwbedrijf trekken, buiten de bedrijfsbelasting vallen - het aantal eigenaars en
pachters van landbouwgronden is te zamen 172,401, van wie er echter zeker vele
duizenden in de vermogensbelasting zijn aangeslagen, terwijl daartegenover 82,036
minder dan 5 H.A. bezitten of bewerken en dus tot de minvermogenden moeten
worden gerekend1) - dan komt men nog tot de slotsom, dat op zijn allerminst een
derde gedeelte van het kiezerskorps een inkomen moet hebben van, naar de regelen
der bedrijfsbelasting, minder dan f 650. En van deze behoort zeer zeker het overgroote
deel tot de loonarbeiders. De bedenking, dat het aantal ‘belastingkiezers’ zoo
overwegend groot is in vergelijking met dat der aangifte-kiezers en dat wij dus nog
een ‘census-kiesrecht’ hebben, beteekent alzoo niet veel. De sociaaldemocraten zelf
trouwens berekenen het getal loonarbeiderskiezers op 150 à 160,000, waarbij men
dan nog de wanbetalers van belastingen (volgens de s.-d. toelichting in Amsterdam
en Rotterdam 24 en 20 pct. der aangeslagenen!) mag optellen, voorzoover zij, en dit
zullen zij hoogstwaarschijnlijk voor het grootste deel, tot de ‘arbeidersklasse’
behooren - benevens hen, die zich niet als kiezer aangeven uit vrees van in de belasting
te worden aangeslagen of die onverschillig zijn. Mr. v a n H o u t e n becijferde de
laatstgenoemde categorie op 175,000, een berekening welke klopt met het resultaat
van een onderzoek, dat ik bij een onderneming, in een groote stad gevestigd en een
ontwikkeld werklieden-personeel in dienst hebbend, instelde en waaruit bleek dat
van de werklieden die zich als loon- (of huur-)kiezers op de kiezerslijst hadden
kunnen laten in-

1) In 1901, volgens de in December verschenen Jaarcijfers over 1902.
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schrijven, slechts 43 pct. van deze bevoegdheid gebruik hadden gemaakt1).
Maar ik wil mij niet verder in de statistiek verdiepen. Hoofdzaak is, dat van het
tegenwoordige kiezerskorps volgens de ongunstigste berekening ¼, volgens de
gunstigste meer dan ⅓ gezegd kan worden te behooren tot de ‘arbeidende klasse’ en
dat deze verhouding nog aanmerkelijk ten gunste van die klasse zou kunnen worden
gewijzigd, indien allen die de noodige kenteekenen bezitten, zich lieten inschrijven.
Een inkomen van f 550 per jaar in Amsterdam en Rotterdam is zeer bescheiden; toch
verschaft het kiesrecht aan hem die het gedurende 13 maanden in dienst van niet
meer dan twee patroons heeft genoten en... die zich wil aangeven. ‘Bij tienduizenden
- schrijft mr. S. v a n H o u t e n in zijn aangehaalde brochure - zouden werklieden
er het kiesrecht voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten kunnen verwerven.’
Mij dunkt, dit alles is genoeg om de onjuistheid aan te toonen van elke redeneering,
waarbij aangenomen wordt dat de arbeidende klasse van het kiesrecht is uitgesloten.
De betoogen, daarop gebouwd, pèchent par la base.
Zijn alzoo de voornaamste argumenten waarmede een hervatting der kiesrecht-actie
onder de bestaande omstandigheden wordt aangedrongen, niet bijzonder klemmend,
er valt, van liberale zijde, tegen die hervatting heel wat in te brengen.
De voorgestelde uitbreiding mist geleidelijkheid. Na 1848 heeft men te lang
gewacht, alvorens, na de Grondwetsherziening van 1887, het aantal kiezers belangrijk
uitgebreid werd. Maar in 1890 bedroeg het ruim dubbel zooveel als in 1880: 6.48
tegen 3.02 pct. der bevolking. De Kieswet van 1896 verdubbelde het bijna weer:
11.71 pct. Zeven jaar zijn sedert verloopen en men stelt opnieuw een verdubbeling
voor. Ik betwist niet dat dit consequent gehandeld is van hen, die reeds in 1894-1896
de enorme uitbreiding in ééns wenschten, maar ik zeg dat het gruwe-

1) Zie De Nieuwe Courant van 10 Oct. 1903 Avondblad.
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lijk inconsequent zou zijn van hen, die in 1896 de Kieswet tot stand hielpen brengen,
haar in 1904 omver te helpen werpen. Zulk een sprong zou alleen te verdedigen zijn
op grond òf van het feit, dat de zevenjarige praktijk der Kieswet haar onbruikbaarheid
overtuigend had bewezen òf van de waarneming, dat in die jaren een zoo geweldige
aandrang van degenen, wien die wet het kiesrecht onthoudt, zich had geopenbaard,
dat het roekeloos en gevaarlijk zou zijn daaraan weerstand te bieden.
Bestaat zulk een aandrang? Ik kan niet anders zeggen, dan dat ik er weinig van
bespeur. De ‘provinciale betoogingen’ van het vorige jaar, door de S.D.A.P. op touw
gezet, zijn voor een groot deel mislukt. Aan de ‘algemeene’ betooging, op 13
September j.l. te Rotterdam gehouden, deden groote menschenmassa's mee; maar
een schifting is niet gemaakt en het zou interessant zijn te vernemen, hoevele leden
van de 350 deelnemende vereenigingen, met - volgens opgave van Het Volk honderdduizend aangesloten arbeiders, door de tegenwoordige wet van het kiesrecht
zijn uitgesloten. Voorzoover men kan nagaan wordt de propaganda voor ‘algemeen
kiesrecht’ uitsluitend geleid door kiezers en wordt de hoofdmacht der deelnemers
gevormd door de leden der soc.-dem. en der vrijz.-dem. partijen, waarvan zeker het
overgroote gedeelte het kiesrecht bezit of kan bekomen. Van een werkelijke beweging
van een ‘volk achter de kiezers’ blijkt niets. Hoe zou het ook kunnen, waar onder de
kiezers zelf de belangstelling nog zooveel te wenschen overlaat? Ik geloof wel, dat
er onder de bedeelden menschen zijn, wien het niet aan belangstelling en ernstige
zucht tot medewerking ontbreekt; werkers met groote gezinnen, wien het niet meeloopt
en die wel gedwongen zijn nu en dan ondersteuning te vragen. Maar hoe dezen te
schiften uit de bedeelden? Zoo het ‘onrecht’ is, dat zij zijn uitgesloten, dat onrecht
zal bestendigd worden door de kiesrechtregeling der Unie-commissie - en misschien
zelfs door die van de ‘conservatieve’ helft der vrijzinnig-democraten - die immers
evenmin het kiesrecht geven wil aan wie uit een overheidskas gesteund
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wordt; een onderscheiding overigens, die ik niet begrijp, aangezien een gulden uit
de Rijks- of gemeentekas iemands ‘zelfstandigheid en onbevangenheid’ [Unie-rapport
pag. 75] toch wel niet meer aantast dan honderd centen uit een kerkelijke of
vereenigingskas. De juistheid der opgaven van kerkelijke of particuliere instellingen
kan niet worden gecontroleerd - zegt het Unie-rapport. Van veel belang lijkt mij dit
bezwaar niet, aangezien belanghebbenden tegen het ten onrechte ontbreken van hun
naam op de kiezerslijst kunnen opkomen, terwijl bovendien elk motief tot het doen
van onjuiste opgaven ontbreekt. Bij particulieren die onderstand verleenen, zou het
anders kunnen zijn; daarom heeft men dan ook de particuliere liefdadigheid wel
buiten rekening moeten laten. En wat de ‘belangstelling’ betreft der wanbetalers, der
van de hand in den tand levenden en dergenen die zich niet laten inschrijven uit
belastingvrees - welke waarde kan daaraan uit het oogpunt van staatsbelang worden
gehecht? Aan partij-belangen kan zij bij de stembus diensten bewijzen; is het dáártoe,
dat men onze medewerking vraagt?
De geschiedenis van het ministerie Ta k v a n P o o r t v l i e t heeft bewezen,
hoezeer politieke leiders zich kunnen vergissen in de gezindheid hunner eigen partij
ten aanzien van zelfs zeer gewichtige onderwerpen. De Liberale Unie zou die ervaring
ten tweeden male kunnen opdoen. Immers niet slechts onder de groep harer
vertegenwoordigers in de Kamer wordt de algemeen-kiesrecht-paragraaf nu niet juist
als de leuze der partij gehuldigd, maar ook in het land telt men onder haar leden niet
weinigen, die het liefst zouden verlangen aan die paragraaf voorloopig rustig haar
eereplaats in het Hervormingsprogram te laten. Van bovenaf: in het Hoofdbestuur
en in de besturen van enkele aangesloten kiesvereenigingen, wordt echter het
vraagstuk warm gehouden, en als niet alle teekenen bedriegen, zullen wij straks,
onder het motief van liberale concentratie, het ‘algemeen-kiesrecht’-vraagstuk door
de besturen aan de partij zien opdringen, en zal de Unie andermaal de rol vervullen
van een formeele kracht, die de levende stroomingen binnen
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de partij aan zich onderwerpt en kunstmatig versnelt.
Een zinsnede in de sociaal-democratische Memorie van Toelichting heeft mij
bijzonder getroffen, omdat zij zich richt tot hen die de invoering van het ‘algemeen
kiesrecht’ meenen te moeten tegenhouden of vertragen, uit het oogpunt van
staatsbelang. Zij luidt:
Tegen het algemeen kiesrecht uit een oogpunt van staatsbelang kunnen
alleen zij bedenking hebben, die niet genoeg vertrouwen stellen in de
waarheid en kracht van hun eigen beginsel, om den strijd met de beginselen
van andere partijen op den voet van volkomen gelijkheid te durven voeren.
Wie overtuigd is, dat zijne opvatting van staatsbestuur en wetgeving het
best beantwoordt aan de eischen en behoeften der samenleving, vreest niet
de vrije concurrentie met andere opvattingen, durft den strijd daartegen
voeren met de wapenen van overtuiging en propaganda, en weet dat de
overwinning van tegenovergestelde meeningen slechts tijdelijk kan zijn,
daar zij een ervaring moet opleveren. die het volk op den waren weg zal
terugbrengen.
Die uitspraak klinkt welluidend in liberale ooren. Vrije botsing van beginselen en
ideeën; onbelemmerde concurrentie van opvattingen; onwankelbaar vertrouwen in
de eindelijke zegepraal van de idee, ondanks tijdelijken tegenspoed en zwakte.
Men vraagt volle vrijheid van beweging voor de democratie, die gekomen is en
aanzwelt. Leg haar niets in den weg, zegt men; wellicht zal zij uw beginselen in de
verdrukking brengen of verbannen, maar indien gij in hun kracht vertrouwen hebt,
wat deert het U? de Waarheid overwint toch.
Men late zich niet in verwarring brengen. Wat hier gevraagd wordt is niet
vertrouwen in eigen beginsel ondanks tegenspoed, maar fatalisme, dat tegenspoed
tart en ondergang zoekt. Wij hebben vertrouwen, wij hebben hoop dat onze beginselen
eenmaal weder de leidende zullen zijn in maatschappij en staat; maar het is ons niet
onverschillig, hoe lang dat duren zal, noch hoeveel teleurstelling en verwoesting er
zal worden aangericht voor het volk zal zijn bekomen van menigen waan en illusie.
Juist daarom vertrouwen wij niet aan de massa, nog altijd helaas! onontwikkeld en
on-
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gestadig, de beslissing over den invloed dier beginselen op het staatsbestuur toe. Zoo
wij het democratische principe van toenemenden volksinvloed huldigen, die toeneming
zal blijvend moeten geschieden onder de leiding van het intellect. Wij erkennen
Demos' uitspraak over onze beginselen en ideeën niet als hoogste gewijsde en daarom
zijn wij ook niet bereid hèm uitspraak te laten doen over het lot van den Staat. Wij
erkennen niet, dat de strijd van beginselen ‘op den voet van volkomen gelijkheid’
gevoerd wordt, indien aan een groote massa gering ontwikkelden, die uiteraard de
meestbelovende leiders volgt, van tevoren de beslissing wordt opgedragen. Wij
denken dus niet zoo licht over de beteekenis der ‘ervaring’, die ons volk na ‘de
overwinning van tegenovergestelde meeningen’ zal opdoen, alvorens het ‘op den
waren weg’ terugkeert. Wij geven er de voorkeur aan het ‘op den waren weg’ te
leiden door ontwikkeling zijner eigen geestelijke en moreele kracht en eerst als het
door kenteekenen van geschiktheid en welstand - die veel gesmade woorden zijn vol
beteekenis - vertrouwen toont te verdienen, het al den invloed te gunnen, dien onze
tijd eischt.
De fatalisten echter, wier woorden ik hier aanhaalde, hebben mooi praten. Zij
behoeven geen beredeneerd vertrouwen in het souvereine volk; zij gelooven dat de
ontwikkelingsgang der menschheid onvermijdelijk leiden zal tot den ondergang van
de tegenwoordige maatschappij, ja wenschen dat proces te verkorten door de
machtsaanvaarding van het proletariaat te bespoedigen. Het kiesrecht aan het
proletariaat is dus een machtig stuk van hun dogma zelf; het is niet een deel van hun
strijd, maar het is een deel van hun overwinning. Het verzekert hun niet maar een
betere stelling in de ‘vrije concurrentie’ van meeningen; neen, het geeft hun, over
een aanzienlijk deel van het staatsleven, beslissende macht. Zij zijn bereid van Demos
te allen tijde de uitspraak te aanvaarden, omdat de oppermacht van Demos hun
beginsel is.
Ziedaar, kras gesteld, het onderscheid. Kras gesteld, omdat men ons instemming
met het algemeen kiesrecht
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vraagt met een beroep op een liberaal beginsel. Misschien is het noodig hier te
herhalen - men verstaat ons gaarne verkeerd - dat ik niet van de invoering van
‘algemeen kiesrecht’ de omverwerping der maatschappij en de zegepraal der
sociaal-democratie verwacht. Er zijn te veel levende krachten in onze maatschappij
buiten het klasse-egoïsme, er is te veel gezond verstand en soliditeit in ons volk als
geheel, de historische grondslagen der samenleving zijn bovendien te stevig, dan dat
zij aanstonds ineen zou storten, zelfs in het voorshands ondenkbare geval van een
georganiseerden stembus-stormloop van het proletariaat.
Maar gevaar zie ik wèl.
In de eerste plaats, omdat onze staatsinstellingen zoo weinig tegenwicht bieden
tegen een ochlocratie. Machtsoefening door de Kroon is men ontwend en het ziet er
niet naar uit, of eenige partij in het land zich gemakkelijk daaraan weer wennen zou.
De Eerste Kamer is niet sterk en bovendien, ook haar wenscht men ter zijde te
schuiven of op denzelfden grondslag te stellen als de Tweede. De gemeentelijke
autonomie wordt langzaam ondermijnd en hand over hand neemt de centralisatie
van het staatsleven toe in handen eener regeering, die niet in onze constitutie den
steun vindt om den tyrannieken wil eener ultra-democratische
volksvertegenwoordiging te weerstaan.
En vervolgens omdat de democratie, die wij te aanvaarden hebben, zelfs volgens
de erkenning van haar vurigste vereerders zoo geneigd is om de vrijheid te offeren
aan de gelijkheid. Haalt gij haar binnen in triomf met al wat zij medebrengt, ons zal
het land dank verschuldigd zijn, dat wij scherp toezien op wat in haar gevolg mede
naar binnen tracht te dringen. Valt gij elke bevoorrechting aan onder de
gelijkheidsleus, ons werk is thans verdediging van het vrijheidsbeginsel tegen
nivelleeringszucht. Bekampt gij allen dwang van man op man, wij weerstaan het
staatsdespotisme van den talrijksten stand.
Zoo vullen wij - kunt gij het niet erkennen? - ten minste toch elkander aan.
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Wie dit alles overdenkt en zich niet de zinnen laat benevelen door abstracties over
‘het kiesrecht’ en ‘den staatsburger’ (welke uit den tijd zijn, omdat onze gekozen
vertegenwoordiging sinds 1896 op breeden grondslag berust) nòch aan de al te
benepen overweging zich onderwerpt dat we op 't oogenblik een clericale regeering
hebben, waarvan een verandering in het kiesrecht ons misschien kan afhelpen - die
zal het billijken dat de eenige vraag, die ik mij stellen kan, deze is: Met welke
elementen gaat men het kiezerskorps vermeerderen?
De voorstanders der kiesrechtbeweging zelf kunnen dat nuchtere standpunt niet
wraken. Zij hebben de vroeger geliefde stelling, dat het kiesrecht een natuurlijk, een
aan het staatsburgerschap inhaerent recht is, laten vallen; hun beroep op ‘het Recht’
klinkt in al hun stukken maar flauwtjes meer; in verschillende termen kenschetsen
zij allen de stelling, die zij ten aanzien van de kiesrechtquaestie innemen op de wijze
der Unie-commissie, waarvan ik boven terloops reeds de woorden vermeldde:
Hoever de wetgever in dit opzicht moet gaan, hangt af van volksaard
en geschiedenis, van tijd en omstandigheden.....
Nu leert ons de ‘geschiedenis’ - l'histoire de la veille - dat Nederland in 1896 een
kieswet verkreeg, die ongeveer de helft der mannelijke 25-jarige bevolking tot de
stembus toeliet en in sommige districten, waar de welvaart en de lust tot aangifte
wat grooter is dan in andere, zelfs het ‘algemeen’ stemrecht bijna verwezenlijkte.
Zij leert ons verder, dat geen enkele politieke partij door die kieswet onderdrukt
wordt: 1897 bracht een liberaal-radicale, 1901 een antirevolutionair-katholieke
meerderheid; het aantal sociaal democraten in de Kamer werd in 1901 ongeveer
verdubbeld en sterk democratische elementen als S t a a l m a n , N o l t i n g en anderen
vinden zonder buitengewone krachtsinspanning een district dat hun een plaats in de
Kamer geeft. Ten spijt van becijferingen en cijfergroepeeringen, met bepaalde
doeleinden gemaakt, mag volgehouden worden dat de Tweede Kamer een bij
benadering juist beeld vertoont van den invloed der geestelijke stroomingen die wer-
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kelijk in het land bestaan en van de beteekenis der belangen die - niet, naar het aantal
der belanghebbenden, bij elkaar opgeteld, maar - in onderling evenwicht gesteld en
gehandhaafd, tezamen vormen het algemeene, het landsbelang. De verdeeling van
het land in honderd districten corrigeert daarbij de onbillijkheid of de onjuistheid
van den stembus-uitslag (gevolg van het meerderheidsstelsel) die in het eene of
andere district aanwijsbaar moge zijn; die verdeeling beneemt aan zulke fouten een
bedervenden invloed op het geheel. Hierom is ook de evenredige vertegenwoordiging,
hoewel de aandacht ten volle waard die zij in toenemende mate trekt, niet zóó urgent
als haar warmste voorstanders betoogen.
Leert mij dus de ‘geschiedenis’ der laatste parlementaire perioden, dat de
kieswetgever van 1896 voorloopig ver genoeg gegaan is, geen andere les houden
‘tijd, omstandigheden en volksaard’ mij voor. Tijd en omstandigheden dringen
bemoeiing van den wetgever met de materieele belangen der behoeftige bevolking
als een zeer voornamen eisch naar voren. Welnu, in geen enkel opzicht heeft de
bestaande Kieswet aan dien drang hindernissen in den weg gesteld. Alle politieke
partijen hebben de ‘sociale wetgeving’ bovenaan op hun program staan. Het eerste
kabinet na 1896 werd met den naam van ‘ministerie van sociale rechtvaardigheid’
getooid; het tweede kabinet heeft al de sociale onderwerpen welker regeling zijn
voorganger in het uitzicht stelde, toegezegd en hetzij reeds in ontwerpen uitgewerkt,
hetzij in ernstige voorbereiding genomen. Dat er nog zoo weinig tot stand is gekomen
en dat het zoo langzaam gaat, ligt niet aan de samenstelling van de
Volksvertegenwoordiging, maar aan de beperkte capaciteit van de wetgevende macht.
Er is geen enkele reden om aan te nemen, dat het vlugger zou gaan bij invoering van
algemeen kiesrecht; tenzij indien ter wille van de sociale wetgeving tal van andere
dringende landsbehoeften geheel zouden worden verwaarloosd - wat uit het oogpunt
van landsbelang verderfelijk zoude zijn.
En in ieder geval staan we met onze sociale wetgeving
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nog maar aan het eerste begin en past ook - ja, vooral - te dezen aanzien een
behoedzaam en geleidelijk voortschrijden. Ieder ‘sociaal’ ontwerp, dat tot nog toe
werd aangeboden, stelde met beangstigende duidelijkheid de moeilijkheid in het
licht, welke bestaat in het in evenwicht houden van de sociale rechtvaardigheid (in
engeren zin) met de levensvoorwaarden der vaderlandsche nijverheid en de financieele
soliditeit van den Staat. De ‘omstandigheden’ zijn er dus allerminst naar om het
kiezerskorps te vermeerderen met honderdduizenden personen van wie men met
gewisheid kan zeggen, dat zij voor de ‘sociale rechtvaardigheid’ een open, maar voor
het behoud der bronnen van welvaart alsmede voor de eischen eener gezonde
financieele politiek een gesloten oog zullen hebben. Ik verguis of critiseer niet: ik
vind het zeer natuurlijk, dat een arme den Staat om behoorlijk loon, om staatspensioen,
om ruime bedeeling vraagt en meent dat, als de Staat die thans niet kan geven, de
belastingschroef op ‘de rijken’ maar straffer moet worden aangezet. Maar juist omdat
dit zoo natuurlijk is, verzet ik er mij tegen dat in alle partijen - niet alle proletariërs
behoeven juist sociaal-democraten te zijn - het politiek beleid zich zal hebben te
onderwerpen aan het aantal van hen die aldus redeneeren. Want, nog eens, een
rechtvaardig staatsbeleid bestaat in de zorg voor het behoud van evenwicht der
belangen en niet door de bezittenden angstvallig te ontzien, maar evenmin door te
trachten op hun kosten aan de meerderheid des volks een bestaan te verschaffen,
wordt de welvaart des lands verzekerd.
Er is geen gevaarlijker regeeringsbeleid dan hetwelk hierin bestaat: eerst allerlei,
millioenen kostende, maatregelen in het uitzicht te stellen en in te voeren en
vervolgens te bepeinzen hoe men het geld vinden zal. Als de nood eenmaal aan den
man is, schijnt hij elk financieel ‘beleid’ - ook het meest roekelooze - te
rechtvaardigen. Zoo wordt ons vrijhandels-stelsel nu reeds aangetast, gedeeltelijk,
ik erken het, op principieele gronden, maar toch ook voor een niet gering deel om
de simpele reden ‘dat er geld moet zijn’. Het is niet te betwisten, dat liberalen
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die op de opdrijving der staatsuitgaven ten krachtigste aandringen, in hun verzet
tegen ‘fiscaal-protectionistische’ tariefs-herziening verzwakt worden door het besef,
dat zij niet zoo heel veel middelen weten aan te wijzen om zonder zulk een herziening
de geregelde doorstrooming van het Danaïdenvat, dat schatkist heet, te verzekeren.
Het betrekkelijk geringe deel der staatsinkomsten, dat thans gevormd wordt door de
opbrengst der belastingen die van de ‘bezittende klassen’ worden geheven, - terwijl
toch de druk der directe belastingen hier te lande niet gering is - toont duidelijk aan,
dat zelfs van aanzienlijke verhooging dier belastingen niet kan verwacht worden een
zóó geweldige vermeerdering van staatsinkomsten als noodig zou zijn om in de
sociale nooden op afdoende wijze te voorzien. Ter illustratie diene hier, dat de
ziekteverzekering - komt zij tot stand overeenkomstig het ontijdig gepubliceerde
voorontwerp - door den bijslag van een gulden per verzekerde welke in het uitzicht
werd gesteld, den Staat naar globale berekening op een jaarlijksche uitgave van
anderhalf millioen gulden te staan zal komen. En de ziekteverzekering behoort tot
die categorie van sociale maatregelen, waarvan ons - door sommigen smalend, door
anderen geruststellend - medegedeeld wordt, dat zij ‘geen geld kost’!
‘Tijd en omstandigheden’ pleiten dus niet sterk voor de toekenning van een
overwegenden invloed op het staatsbeleid aan behoeftigen. En de ‘volksaard’?
Ik herinner aan de woelingen van welhaast een jaar geleden: niet aan de
spoorwegstaking, maar aan de Aprilbeweging. Ik wijs op de zonderlinge opvatting
van den aard der verplichting tot belasting betaling, die zeker niet alléén in de
volksklassen, maar toch nergens zoo sterk en zoo algemeen als daar, heerscht. Ik
vestig de aandacht op het enorme getal aanhangers, onder de lagere volksklassen,
van de vaag-anarchistische opvatting, dat het ‘niks gedaan’ is met heel den
wettenrommel; - waaruit de Unie-commissie kan zien welke waarde er te hechten
valt aan het ‘argument’, dat men den menschen het stembiljet moet geven,
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opdat ze zullen leeren hoe weinig ze er mee kunnen uitrichten (Rapport pag. 52).
Gij kunt het toch niet tegenhouden! roept men ons toe. De democratie schrijdt voort
met onweerstaanbare kracht; ruimt baan!
Het is goed. Wij koesteren dien waan ook niet. Den reactionairen drang tot
betooming van volksinvloed en tot behoud van census-kiesrecht hebben wij zelven
tot staan gebracht door de kiesrecht-uitbreiding van 1896. Het is mogelijk dat eens
zelfs de indijking van het algemeen kiesrecht, welke de tegenwoordige wet bevat,
zal moeten vallen, ja, dat de schoone idee der democratie voor een brute arithmocratie
de plaats zal moeten ruimen1). Maar dat moge dan het werk van anderen zijn; niet
van hen die erop bedacht waren ‘de bedding te bereiden’ voor den wassenden vloed.
Slaan de wateren over den dijk, zij zullen nooddienst verrichten; maar zoolang er
hoop is, dat de stroom de gegraven bedding zal volgen en die vanzelf allengs uitdiepen
en verbreeden, zoo lang zullen zij niet den dijk helpen doorsteken vreezende dat het
water er tóch over heen zal slaan! Bovendien, juist van den tijd verwachten zij zooveel.
De tijd, die in breedere kringen ontwikkeling en welvaart zal brengen; de tijd, die
zelf den factor van geleidelijkheid uitmaakt, zonder welken de verwezenlijking van
het algemeen kiesrecht al de gevaren der democratie over ons uitstort maar haar
zegeningen hoogstens ten halve.
Ik erkende volmondig - iets, wat ons herhaaldelijk voor de voeten is geworpen dat de tegenstand die in de linkerzijde aan het ‘algemeen kiesrecht’ wordt geboden,
niet steunt op een principe van staatsrecht. Maar in de beginselen van staatsbeleid,
die dezerzijds gehuldigd worden, vindt dat verzet, gelijk ik aantoonde, menig krachtig

1) ...‘de sorte que la société (serait) la somme de leurs pouvoirs; une démocratie comme on dit
génêralement, une arithmocratie, comme on dit plus exactement.’ - M. O s t r o g o r s k i .
La démocratie et l'organisation des partis politiques. (1903) Tome I p. 94. -
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steunpunt. Juist daarom kunnen wij te beter met een koel verstand en een nuchter
oordeel de kiesrechtbeweging beschouwen en haar verdiensten en beteekenis toetsen
aan de staatkundige ontwikkeling, die ons volk in zijn geheel op het huidige oogenblik
werkelijk vertoont. Het ‘algemeen kiesrecht’ is ten onzent, ik spreek van de
linkerzijde, een quaestie van zuiver politieken aard. En waar dit zoo is, hoe zou men
- dit ten slotte - voorbijzien, dat zij mist wat een politieke quaestie van haar rang
allereerst behoeft: actualiteit, de urgentie welke de Liberale Unie nauwelijks drie
jaren geleden haar ontzei. Zij beheerscht ons politieke leven volstrekt niet. Zij brengt,
ondanks de reclame die enkele partijen voor haar maken, onze natie niet in beweging.
In nog mindere mate doen dat de secundaire voorstellen die aan de invoering van
algemeen kiesrecht zijn vastgeknoopt; de vrijzinnig-democratische Kamerleden
hebben daarom, naar mij voorkomt, van hun standpunt het verstandigst gedaan door
hun voorstel tot grondwetsherziening nagenoeg geheel te beperken tot het algemeen
kiesrecht zelf en daarnaast slechts de verwijdering van eenige belemmeringen voor
te dragen, het aan den wetgever overlatende in hoeverre hij van de vrijheid, hem
aldus verstrekt, zal gebruik maken. Hun voorstel steekt tegen de drukte van het
sociaal-democratische door zijn beknoptheid, tegen de vaagheid van dat der
Unie-commissie door zijn preciesheid af. Men weet wat men eraan heeft, het stelt
de vraag zuiver: wilt gij algemeen kiesrecht pur et simple, of niet? Het laat geen
toegang aan praatjes en overredingen als: help maar eerst de Grondwet herzien, dan
zal het met de nieuwe kieswet zoo'n vaart wel niet loopen - of: bedenk toch dat de
linkerzijde een leus moet hebben om weer meerderheid te worden. Dat voorstel zal
het object van den strijd moeten zijn, het ware concentratie-punt van allen die
‘algemeen kiesrecht’ wenschen.
Maar, zoolang er nog zijn, die met het hier geschrevene instemmen, van de
linkerzijde niet.
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Anti-Marxistische Wedijver Door Jhr. Mr. D.J. de Geer.
Het derde begrootingsdebat in een parlementaire periode pleegt niet tot de
belangrijkste te behooren, wat de bespreking van het algemeen Regeeringsbeleid
betreft. De verkiezingen, die het Kabinet aan het roer brachten, liggen te ver achter
den rug, om nog veel nawerking te doen gevoelen. Ministerie en Kamer zijn aan
elkaar gewend geraakt. De hoofdaandacht is gevestigd op concrete wetsontwerpen,
die aanhangig of op komst zijn. En anderzijds ligt de aanstaande verkiezingsstrijd
nog op te grooten afstand, dan dat hij reeds een breede schaduw zou kunnen
vooruitwerpen.
Betrekkelijk sober zijn dan ook ditmaal de aanvallen geweest, die het Kabinet
wegens zijn algemeen beleid te verduren heeft gehad. Voornamelijk bestonden ze
in uitingen van teleurstelling over tekort aan legislatieve vrucht.
De houding van het Ministerie is daartegenover heel wat krachtiger geweest dan
een jaar tevoren. Al kon de heer D r u c k e r er met recht op wijzen, dat, in vergelijking
met de vier laatst voorgegane kabinetten, de stand der werkzaamheden bij den aanvang
van het derde jaar allerminst gunstig was, - de rede van den Premier schijnt voldoende
grond te geven voor het vertrouwen, dat de eerste moeilijkheden thans zijn
overwonnen en dat nu op allerlei terrein het spoor gevonden is, waarop met kracht
en energie in vasten gang zal worden voortgeschreden. Het
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vermeerderd zelfvertrouwen van den voorzitter van het Kabinet was onmiskenbaar.
En de klare rondborstige ontwikkeling van den stand van den ministeriëelen arbeid
maakte een uitnemenden en bemoedigenden indruk.
Het beste, wat Kamer en volk thans kunnen doen, is vertrouwend wachten, en
hopen dat het niet te laat zal zijn om nog in deze vierjarige periode veel nuttigs tot
stand te brengen.
Intusschen is het algemeene begrootingsdebat ditmaal voor een belangrijk deel
beheerscht door een vraag, die, ofschoon niet rechtstreeks met het Regeeringsbeleid
in verband staande, niettemin voor de toekomst onzer vaderlandsche politiek van
groot belang is.
Ik bedoel de vraag, welke van de beide hoofdrichtingen, in de Kamer
vertegenwoordigd, de beste wapenen heeft tegenover de Marxistische dwaalleer. In
verband daarmee de vraag, of het liberalisme noodwendig moet afvloeien naar de
sociaal-democratie, in dien zin zelfs, dat de tegenwoordige liberaal eigenlijk een
inconsequente sociaal-democraat zou zijn. Zoo dit laatste juist ware, zou hiermee
natuurlijk reeds zijn uitgemaakt, dat de liberale richting tegenover de
sociaal-democratie uitermate zwak staat. Doch ook zoo het niet juist is, kan het zijn,
dat toch de linkerzijde zwakker wapenen heeft tegenover het socialisme dan de
partijen van rechts. Ook is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat hetzij linker- hetzij
rechterzijde tijdelijk het sterkst staat, maar op den duur anti-Marxistische argumenten
zal moeten leenen bij haar concurrente.
Over al deze zeer interessante quaesties is in de Kamer uitvoerig en grondig
gedebateerd.
Toch is het onderwerp allerminst uitgeput, en waar de zaak reeds vroeger
meermalen mijn belangstelling trok, zou ik gaarne de aandacht van den lezer voor
enkele opmerkingen hierover willen vragen. Geheel nutteloos schijnt een nadere
beschouwing der quaestie in geen geval, nu blijkbaar de meeningen nog zeer
uiteenloopen en het laatste woord in deze nog wel niet gesproken is.

Onze Eeuw. Jaargang 4

193
Het wil mij vaak voorkomen, dat men bij de beoordeeling van de sociaal-democratie
en van de wapenen, waarmee deze richting het best kan bestreden worden, niet
voldoende onderscheidt de verschillende elementen, waaruit het sociaal-democratisch
verschijnsel is samengesteld.
Op drieërlei dient hier mijns inziens de aandacht gevestigd.
Vooreerst op het feit van de arbeidersbeweging van onzen tijd. Evenals dit in
vroeger tijdperken van de geschiedenis gebeurd is, zoo heeft ook thans een
opschuiving plaats van een maatschappelijke groep, die, tot dusver met bescheidener
plaats aan den gemeenschappelijken disch tevreden en gelukkig, allengs nieuwe
behoeften in zich heeft voelen ontwaken en nu als vanzelf ruimte vraagt ter voldoening
daaraan. Tal van factoren hebben meegewerkt om dit proces te voorschijn te roepen.
Het zou mij te ver voeren hierop nu in te gaan. Voldoende zij het, hier een geestelijken
en een stoffelijken factor slechts te noemen: het hoogere peil van het onderwijs, en
de moderne vorm der industrie.
In de tweede plaats dient onderscheiden de economische leer der
sociaal-democratie; haar theorie over de meerwaarde; haar meening, dat afschaffing
van het privaat bezit en socialisatie der productiemiddelen het geluk van allen zal
verhoogen; haar voorspelling, dat de toekomst een collectivistischen productievorm
zal brengen, en haar oordeel, dat het onze plicht is met alle kracht die toekomst voor
te bereiden en te verhaasten.
In de derde plaats verdient de aandacht het wijsgeerig kleed, waarin de
sociaal-democratie dit alles hult en dat aan haar speculatieve uitingen de kracht en
de charme van een eigen afgeronde levensbeschouwing geeft.
Dit drietal elementen vormt de tegenwoordige sociaaldemocratische beweging,
en evenals het bij de bereiding van een drank voldoende is, dat één der samenstellende
deelen vergif is, om den geheelen drank te vertroebelen, zoo kan ook wie iets
onschadelijks en onschuldigs, ja zelfs wie iets gezonds en normaals ziet in enkele
der genoemde elementen, nochtans, op grond van het verderfaanbrengende
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van een ander element, concludeeren tot het doodelijk-vergiftige van het geheel.
‘Gezond en normaal’ meen ik, dat het eerste verschijnsel is waarop ik wees. Het
best ontwikkelde deel der arbeidersklasse voelt zich in onze dagen door nieuwe
aspiraties gedreven en vraagt plaats onder hen, wier leven op hooger vorming en
beschaving is gericht. Deze sociale evolutie, die onder de werking van aanwijsbare
oorzaken bezig is zich te voltrekken, hebben wij te aanvaarden en te bevorderen als
een verrijking van het maatschappelijk leven. Al gaat ook deze geboorte met weeën
gepaard, het is de natuurlijke loop der dingen en kan op den duur niet anders dan aan
allen ten goede komen.
Een der openbaringsvormen van dit proces is de vakorganisatie, met haar streven
naar beter arbeidsvoorwaarden. Men heeft hiertegen aangevoerd, dat het weliswaar
de krachtigsten onder de arbeiders baat, maar daarentegen de zwakken in nog grooter
ellende dompelt. Immers het gevolg zal in vele gevallen zijn - men denke b.v. aan
de bouwvakken - dat minder dan tevoren werk zal aangeboden worden, zoodat naast
goedbetaalden arbeid voor sommigen (de ‘aristocratie’ uit den arbeidersstand) zal
staan werkeloosheid voor anderen.
Hier is ongetwijfeld een gevaar, maar toch een, dat niet overdreven behoort te
worden en zich in hoofdzaak slechts in een overgangstoestand kan doen gevoelen.
De vermeerderde welvaart en koopkracht van een deel van den arbeidersstand moet
wel ook aan andere groepen der samenleving, met name aan de kleine burgerij ten
goede komen, die dan op haar beurt weer gelegenheid zal vinden, door een verhooging
van levenspeil ook aan de misdeelde arbeiders nieuw werk te verschaffen. De zaak
is deze, dat hoogere productiekosten, die hun oorzaak uitsluitend vinden in beter
betaalden arbeid, altijd nieuwe consumenten scheppen, als welkom equivalent voor
de rechtstreeksche vermindering van consumtie, welke de verhooging der kosten
kan meebrengen.
Ik stip hier slechts één punt aan, doch op deze wijze
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meen ik, dat ook andere schaduwzijden, die bedachtzame geesten aan de
arbeidersbeweging van onzen tijd meenen te zien, bij nauwkeuriger beschouwing
van de duurzame gevolgen moeten vervallen.
Als betrekkelijk ‘onschadelijk en onschuldig’ zou ik willen kenmerken het tweede
bestanddeel der sociaal-democratische beweging: haar economische leer, en de
toekomstfantasieën die zij daaraan vastknoopt. In zoover deze laatste mede een
wijsgeerigen grondslag hebben en sommige adepten der sociaal-democratie tot de
meening brengen, dat onder een betere regeling der productie een toestand van
volmaakt geluk en zondeloosheid zal kunnen intreden, moet ik hier natuurlijk een
uitzondering maken. Vanzelf kom ik daarop bij het derde bestanddeel kortelijk terug.
Doch dit is in dien absoluten vorm niet het algemeen in die kringen gedeeld gevoelen,
en in elk geval niet onafscheidelijk aan de economische toekomstmuziek verbonden.
De economische leer op zich zelf vormt, mijns inziens, geen gevaar.
Of het juist is, dat onze tegenwoordige kapitalistische productievorm over eenige
eeuwen zal vervangen worden door een collectivistischen, kan ons koud laten. Of
de meerwaarde en de ‘Verelendungs’-theorie onhoudbaar zijn gebleken, is uit
wetenschappelijk oogpunt ongetwijfeld belangrijk, maar zulke vragen zijn, zoo ze
worden afgescheiden van den wijsgeerigen bodem waarin ze voor den
sociaaldemocraat tieren, te nuchter en te technisch van aard, dan dat ze een
beginselstrijd onder het geheele volk zouden behoeven in het leven te roepen.
Ondersteld, dat alle door sociaal-democraten op zulke punten verkondigde theorieën
juist zijn; ondersteld ook, dat afschaffing van het privaat bezit en regeling van de
productie door de gemeenschap op den duur mogelijk en profijtelijk zal blijken;
ondersteld m.a.w. dat de sociaal-democratie economisch gelijk heeft, dan zou naar
mijne overtuiging die richting niet minder verderfelijk en verwerpelijk zijn voor ons
volk dan thans.
De kern, de essence van de sociaal-democratie is noch
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haar economie, noch de arbeidersbeweging waarvan zij zich tracht meester te maken,
maar haar wijsgeerig stelsel.
Het is dat stelsel, dat het gif druppelt in haar arbeidersbeweging, en dat haar
economie, voorzoover die juist mocht zijn, bezoedelt en omlaag sleurt uit de reine
regionen der wetenschap naar het terrein der menschelijke hartstochten.
De wijsbegeerte van de sociaal-democratie is, gelijk bekend is, die van het
historisch materialisme. Zij kent geen andere beweegkracht in de geschiedenis dan
de stof. Godsdienst, zedelijkheid, recht, kunst, zijn volgens haar slechts reflexen, in
den menschelijken geest teweeggebracht door de stof, en dan ook in hun ontwikkeling
volkomen gebonden aan de wisseling van stoffelijke behoeften en verhoudingen.
Het bewustzijn wordt door het zijn bepaald, niet omgekeerd. Deze stofvergoding
leidt er dan toe, om alle kracht en invloed te ontzeggen aan de geestelijke en zedelijke
goederen onzer samenleving. Liefde, medelijden, plicht, rechtsgevoel, algemeene
solidariteit der menschen, - ze beteekenen niets. Wat onze handelingen determineert,
is uitsluitend stoffelijk voordeel. Er bestaat dus alleen solidariteit tusschen personen
met gemeenschappelijke belangen: de zoogenaamde klassesolidariteit. En waar
bovendien recht, godsdienst enz. slechts in schijn bestaan, voert dit vanzelf tot het
dogma van den klassenstrijd, d.w.z. tot de meening dat de geschiedenis der
menschheid bestaat uit een chronischen strijd van klassen en dat de vooruitgang
gediend wordt door het aanwakkeren en het toespitsen van dien strijd.
Alzoo een volkomen negatie van het geestelijke; en als gevolg daarvan de prediking
van den strijd van allen tegen allen.
Het is volgens die beschouwingswijze niet aldus, dat er vele malen een
belangenstrijd tusschen den eenen en den anderen mensch bestaat, welke, zoo geen
hoogere factoren temperend intreden, vaak tot acute uitbarsting leidt. Maar het is
aldus, dat er een doorloopende klassenstrijd heerscht tusschen het eene en het andere
volksdeel, waarvan men zich zelfs niet bewust behoeft te zijn, en die ook het
rechtsgevoel, de wetenschappelijke opvattingen, het
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politiek inzicht, de zedelijke en godsdienstige zienswijze, in 't kort alle ideologie
zelve, welke in een belangengeschil uitspraak zou kunnen doen of temperend zou
kunnen inwerken, determineert en beheerscht.
Ziedaar de grondstelling van M a r x , welke vierkant en onverzoenlijk staat
tegenover de meest elementaire beginselen van het christendom, en die dáárom een
vloek wordt voor elke arbeidersbeweging, die zij besmet, en voor elke economie,
waaraan zij leven inblaast.
Laat het zijn, dat de productie door de gemeenschap gunstiger resultaten zou
afwerpen dan die door particulieren; laat het zijn, dat het algemeen belang gediend
zou wezen met steeds verdere uitbreiding van het terrein en de werkzaamheid der
gemeenschap ten koste van die van den individu; laat het zijn, dat men te dien opzichte
radicaal zou moeten doortrekken de lijn, welke thans, ter leniging van nood en als
reactie tegen overdreven individualisme, reeds getrokken begint te worden in velerlei
sociale wetgeving; - in dit alles ligt niets onchristelijks of a priori verwerpelijks; het
betreft technisch-wetenschappelijke strijdvragen; - dan is toch dit de fout en de kanker
der sociaal-democratie, waardoor ze het volk vergiftigt en het publieke leven
demoraliseert: dat ze het voorstelt, en het ten gevolge van haar wijsgeerig standpunt
voorstellen moet, alsof de strijd over dergelijke controversen wordt beheerscht door
het eigenbelang van hen die er aan deelnemen.
En die fout is de allesbeheerschende van haar optreden.
De economische stellingen zelve wisselen en vervloeien voortdurend. De
‘Verelendungs’-theorie is nu reeds door de meeste sociaal-democraten prijsgegeven.
Over den toekomststaat zijn de denkbeelden thans anders dan dertig jaar geleden.
De meerwaardetheorie is in eigen kring niet meer onaangevochten. De opheffing
van het privaat bezit wordt in minder absoluten zin genomen dan door de eerste
voorvechters.
Maar wat blijft, wat vaststaat te midden van zooveel vervloeiing, is de
historisch-materialistische gedachte; de

Onze Eeuw. Jaargang 4

198
negatie der geestelijke wereldorde; de verkondiging van de prioriteit van de stof; de
theorie van den klassenstrijd met al haar noodlottige gevolgen van haat en nijd en
verdachtmaking.
Minister P i e r s o n heeft destijds niet zulk een ongerijmd woord gesproken, toen
hij zeide, dat het groote verschil tusschen de sociaal-democraten en hun tegenstanders
dit was: ‘Hoe denkt gij over de armoede? Beschouwt gij het voortduren van het
pauperisme als een vraag van willen of niet willen; of als eene van kunnen of niet
kunnen?’ Dit is evenwel geen economisch verschil, zooals door Mr. P i e r s o n en
anderen aangenomen werd, maar een wijsgeerig. Wanneer de sociaal-democraten
bloot-economisch van oordeel waren, dat het pauperisme is op te heffen, en dat hun
bestrijders, een tegenovergestelde meening toegedaan, bloot-economisch dwaalden,
dan zou er eene alleen-technische strijdvraag van kunnen of niet-kunnen bestaan.
Doch juist het element van willen of niet-willen, dat in het debat getrokken wordt,
is een uitvloeisel van de wijsgeerige misvatting.
Wanneer nu de vraag gedaan wordt, door welk levensprincipe de sociaal-democratie
het krachtigst kan bestreden worden, dan is, dunkt mij, na het voorafgaande het
antwoord niet twijfelachtig.
Het afgeloopen najaar werd mij door iemand, die het Middenstands-congres had
bijgewoond, verzekerd, dat in een beweging als van dit congres de meest natuurlijke
bestrijding lag der sociaal-democratie.
Ik heb dit toen ten sterkste ontkend, omdat wat ik in de sociaal-democratie
veroordeel en verfoei, niet is het streven eener omhooggaande klasse, maar de
demonische philosophie waarmee zij dat omhooggaan bedoelt te omlichten.
In het jongste Kamerdebat hebben wij nu van verschillende zijden gehoord, dat
de meest afdoende bestrijding der sociaal-democratie ligt in wetenschappelijke
economische werken. De heer G o e m a n B o r g e s i u s heeft ons zelfs verzekerd,
dat zij, die deze richting nu nog op anderen grond bestrijden, ten slotte ‘den Bijbel
voor een oogenblik
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zullen dichtslaan en trachten aan te toonen’, dat ook economisch ‘het systeem van
de sociaal-democratie in den grond valsch’ is.
Ik moet ook dit ontkennen, omdat wat ik in de sociaaldemocratie veroordeel en
verfoei, niet is haar economische zienswijze, maar de wijsgeerige levensbeschouwing,
welke aan die zienswijze wordt ten grondslag gelegd en waaruit zij haar levenssappen
en strijdkracht en aantrekkelijkheid voor de massa put. Toont vrij aan, dat de
‘Verelendungs’-theorie onjuist was. Laat de meerwaarde-theorie kantelen voor elks
oog. Betoogt, dat de almacht der gemeenschap, in plaats van geluk en welvaart,
verarming over allen zou brengen. De sociaal-democratie zal er slechts in geringe
mate door gedeerd worden. Dit alles zijn de takken aan den boom van haar geloof.
Zoo zij er eenige moet afhouwen, andere zullen daarvoor in de plaats komen. En dit
snoeiingsproces zal het leven zelf van den gifboom niet schaden. Men heeft in de
Kamer gezien, hoe gemakkelijk en bereidwillig een man als mr. T r o e l s t r a b.v.
de ‘Verelendungs’-theorie, zelfs in haar relatieven vorm, over boord wierp.
Bereidwilliger zelfs dan hij van zijn standpunt had behoeven te doen, daar immers
de sociaal-democratie nooit geleerd heeft, dat de ‘Verelendung’ ondanks de
tegenwerkende factoren van vakbeweging en sociale wetgeving een feit zou moeten
worden, maar slechts dit, dat die ‘Verelendung’ een tendenz is van den kapitalistischen
productievorm, een tendenz die uiteraard door andere beweegkrachten kan worden
getemperd of geneutraliseerd. Hieruit volgt, dat de theorie niet door het enkele
aanvoeren van eenige statistische gegevens is omver te werpen. Doch het is zoo
alleszins begrijpelijk, dat mr. T r o e l s t r a niet te zeer hecht aan de economische
dogma's. Niet met hen staat of valt de kern der sociaal-democratie. Niet met hun
weerlegging boet zij haar voornaamste drijfkracht in.
In waardeering van de bedoelde economische bestrijding wensch ik voor niemand
onder te doen. Op het terrein der technische wetenschap is zij van ongemeen belang.
En op het terrein der hoogere beginselen kan zij dit nut
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stichten, dat wie twijfel wekt aan de economische onfeilbaarheid der
sociaal-democratische heroën, allicht een steentje bijdraagt tot het wekken van twijfel
aan de onaantastbaarheid hunner apodictische uitspraken ook op ander gebied. Doch
meer gewicht hechte men er dan ook niet aan. Men zie niet een bestrijding van het
wezen der sociaal-democratie in wat slechts een afdingen op haar accidenteele
inzichten is.
Hoe staat het nu met de bekamping van datgene wat essentieel en duurzaam is in
het sociaal-democratisch denken, wat deze richting tegelijk krachtig en
zielverwoestend maakt?
Ons dunkt, hier staat de liberale levensbeschouwing zwak. Hier vindt bevestiging
de in de Kamer aangevochten bewering, dat de krachtigste borstwering tegenover
de sociaal-democratie vormen niet de vrijzinnige, maar de positief-christelijke
beginselen. Allerminst, alsof het liberalisme noodzakelijk en logisch op socialisme
zou moeten uitloopen, en alsof wie dien weg niet volgt, inconsequent zou zijn. Maar
wel in dezen zin, dat het gevaar van door den stroom meegesleept te worden, voor
een liberaal véél grooter is dan voor een belijdend christen. De laatste heeft reeds in
het enkele feit van zijn geloof een waarborg en een onderpand van de
onwaarachtigheid der sociaal-democratische leer. Dat geloof staat zóó lijnrecht
tegenover de historisch-materialistische opvatting, dat, wanneer het inderdaad zijn
positief bezit is, elke andere weerlegging dier dwaalleer voor hem overbodig is. De
godsdienst is voor hem hoogste realiteit, en een wijsgeerig stelsel, dat met alle overige
ideologie ook den godsdienst tot product der stof maakt, is hem a priori verwerpelijk.
Bovendien zijn hem zedelijkheid en recht reeds daarom voor alle tijden absolute en
onveranderlijke grootheden, omdat zij gefundeerd zijn in den godsdienst. Al erkent
hij een ontwikkeling, onder Gods leiding, van het gevoel voor zedelijkheid en recht,
ten eenenmale uitgesloten is hem een voorstelling, alsof die begrippen mechanisch
en secundair moesten wisselen naar de gril der stoffelijke verhoudingen.
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Nu is het moeilijk, in een enkele zinsnede te zeggen wat de liberalen hierover denken.
In menig opzicht geldt hier het ‘zooveel hoofden zooveel zinnen.’ Maar dit staat dan
toch vast, dat, inzoover de liberalen niet door misverstand tegenover de
positief-christelijke partijen staan, zij allen uitgaan van een ‘onafhankelijke moraal’;
van een recht dat in het gunstigste geval tusschen hemel en aarde zweeft; en van een
zedelijke wereldorde, die, ja soms met eerbiedwaardige piëteit kan worden
vastgehouden, maar die niet rust op een geopenbaarden wil van God.
De adepten van zulk een richting moeten wel, vergelijkenderwijs, zwak staan
tegenover het wijsgeerig stelsel der sociaal-democratie. De krachtigste, meest
zelfstandige geesten loopen niet veel gevaar. Zij scheppen zich een eigen
gedachtenwereld, waarin voor hun ideologie voldoende plaats wordt ingeruimd. Zij
laten zich het bezit der geestelijke dingen niet rooven. Zij willen niet verhongeren
aan den bedelaarsmaaltijd van het materialisme.
Maar is het onverklaarbaar, dat het met minder krachtige persoonlijkheden vaak
anders gaat? Geeft de liberale geloofsleer een stevig schild en een goed-gesloten
harnas tegen den sociaal-democratischen stormloop? Is van die leer vastigheid te
verwachten tegenover de in haar stoutheid en afgerondheid zoo verleidelijke
hypothesen? Wanneer iemand zegt: ik zal uw ‘onafhankelijke moraal’ verwisselen
met eene die op eigen wortel stoelt; die wortel zal nu niet zijn Gods geopenbaarde
wil, maar de evolutie der stoffelijke omstandigheden, - zal er dan van het aanbod
van zulk een moraal niet wondere bekoring uitgaan?
Wij beschouwen de liberale richting niet als een stroom, die noodwendig moet
afvloeien naar de sociaal-democratie, maar wij beschouwen haar als een weiland,
dat tegen den opbruisenden vloed van het socialisme door geen dijken beschut is.
Sluit dit nu uit een waardeeren van wat van liberale zijde tot bestrijding van het
socialisme geleverd wordt? Omtrent de economie werd deze vraag reeds beantwoord.
Mijn waardeering is daar onbeperkt, maar ze is soortelijk
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niet onderscheiden van de waardeering welke ik b.v. voel voor wat geschreven wordt
over de quaestie van vrijhandel of protectie.
Intusschen moet erkend, dat ook het historisch materialisme door liberale schrijvers
op degelijke wetenschappelijke wijze bestreden is. Dr. B a r t h in Duitschland en
prof. K e r n k a m p in ons land leveren er de voorbeelden van. Uit de geschiedenis
toonden zij aan, dat de feiten niet kloppen op de historisch-materialistische hypothese.
Deze steun voor de christelijke overtuiging wordt natuurlijk dankbaar aangenomen,
evenzeer als de steun, op afgeleide punten van zedelijkheid of recht zoo vaak door
liberale denkers, op bloot-verstandelijke gronden, aan de beginselen of verlangens
der belijdende christenen gebracht. Zeer verwonderd zijn deze laatsten over dergelijke
hulp nooit. Het staat voor hen vast, dat voortgezette eerlijke wetenschap op den duur
altijd de waarheden des geloofs moet bevestigen.
Maar wie nu zou willen beweren, dat zoodanig geleerd betoog, hetwelk voorshands
toch altijd voor aanvechting vatbaar blijft, een even krachtigen tegenweer biedt
tegenover tijdelijke verdwazing, als de christelijke levensbeschouwing, die zou zich
toch klaarblijkelijk vergissen. Als steun en bevestiging voor wie reeds op vasten
bodem staat, is het welkom. Als schutspilaar voor wie anders in de lucht hangt,
zouden wij er niet onbepaald op vertrouwen.
Volledigheidshalve voeg ik aan het bovenstaande nog een kort woord toe. De
materialistische dwaling, die mijns inziens de kern der sociaal-democratie uitmaakt,
en die de belijders van het positieve christendom tot haar eerst-aangewezen en
krachtigste bestrijders maakt, komt niet het minst tot uiting in wat men zou kunnen
noemen het ethisch ideaal van de partij, aldus luidend: door stoffelijke tot zedelijke
verbetering. Dezelfde partij, die steeds zulk een open oog blijkt te hebben voor de
feilen en misslagen, de verkeerde neigingen en begeerten van hen die stoffelijke
welvaart genieten, neemt, wanneer zij den toestand der minder bedeelden beschouwt,
grif aan, dat het lage economische peil de oorzaak is van alle mogelijk kwaad, en
voor-
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spelt dan ook afdoende verbetering van een ruimer bedeeling met aardsche goederen.
Met de zonde als zelfstandigen factor wordt niet gerekend. De stoffelijke nooddruft
is de oorzaak van zedelijke verdorvenheid.
Hand aan hand met deze wegcijfering van de zonde, gaat de wegcijfering van haar
gevolg: de smart als onverdelgbaar element van ons aardsche leven.
De sociaal-democratie droomt van een heilstaat, waarin ieder volkomen gelukkig
zal zijn. Reeds merkte ik boven op, dat dit niet door alle woordvoerders in even
absoluten zin wordt genomen. Maar uit nagenoeg alle uitingen blijkt toch van een
vertrouwen in een lichtende toekomst, zooals onze aarde nooit gekend heeft. De
gewijzigde productievorm en de reinheid des harten, die hiervan het gevolg zal zijn,
zullen tot dien ideaal-toestand gelijkelijk meewerken. Thans reeds gevoelt een goed
sociaal-democraat, telkens wanneer hij ‘een bergtop beklimt in het door hem veroverd
denkensgebied,’ de heerlijke paradijslucht zich toewaaien. Dit ideaal staat, volgens
hem, dáárom zooveel hooger dan het christelijk ideaal (dat óók van een paradijs in
de toekomst spreekt), omdat het gegrond is in de wetenschap.
Het behoeft nauwelijks gezegd, dat ook deze droomerijen de krachtigste bestrijding
vinden in de christelijke levensbeschouwing. Dat ze ingang vinden bij een geslacht,
dat van het christelijk geloof is afgeweken, is voorwaar niet te verwonderen. De
mensch moet nu eenmaal een licht in de toekomst hebben, hetzij voor zich of voor
zijn nakomelingen. Hij smacht naar een bestemming van hooger waardij dan dit
nietige leven hem schijnt te schenken. Dit is zijn adeldom; een symptoom dat hij
‘van Gods geslacht’ is.
Een wereldbeschouwing, die den mensch zijn eeuwige individueele bestemming
ontneemt, maakt hem een gemakkelijke prooi van sociaal-democratische
begoocheling.
Aan de andere zijde weet de christen, dat het voorgespiegelde toekomstbeeld een
ijdel phantoom is. Hij kent de zonde als een zelfstandig element in het leven, door
geen gewijzigden productievorm of verhoogde stoffelijke
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welvaart te vernietigen. Hij weet, dat op deze aarde het hart ‘eindeloos begeeren
blijft’ en de bevrediging van iedere behoefte nieuwe verlangens zal scheppen. Zijn
ideaal van geluk en vrede, ook voor dit leven, ligt niet op het terrein der zichtbare
dingen.
Inderdaad, twijfel behoeft hier niet te bestaan, welke levensrichting het krachtigst
is gepantserd tegen de sociaal-democratie.
Wanneer ik uit de boven geleverde beschouwingen eenige conclusies mocht trekken,
dan zou het in de eerste plaats deze zijn, dat er krachtig naar moet worden gestreefd,
de gezonde en normale arbeidersbeweging uit den greep der sociaal-democratie te
redden en aan haar een eigen zelfstandig bestaan te verzekeren. Door de voorgangers
der positief-christelijke arbeiders wordt dan ook sedert lang in die richting gestuurd,
en het komt mij voor, dat hun streven warme sympathie verdient. Ook voor de andere
arbeiders - al zal de strijd hier zwaarder zijn - valt iedere poging toe te juichen en te
steunen, welke er op is aangelegd hen in den huidigen moeilijken maatschappelijken
groeitijd te bewaren voor den valstrik van het materialisme met zijn booze
wegdoezeling van rechts- en zedelijkheidsnormen. Zoo men van een of andere
maatschappelijke groep wil spreken als van een keurcorps tegenover de
sociaal-democratie, dan meen ik in onderscheiding van wien ik boven citeerde, dat
daarvoor niet in aanmerking komen de middenstanders, maar de nietsocialistische
werklieden. Zij vormen het levend protest tegen de waanvoorstelling, alsof de sociale
evolutie van onzen tijd volstrekt zou moeten staan in het teeken der stofvergoding.
Mijn tweede conclusie zou wezen, dat de aanhangers der heerschende economie
zich angstvallig moeten hoeden voor de verleiding, de uitkomsten hunner economische
studiën meer aannemelijk te maken door ze op onnatuurlijke wijs te verbinden aan
een of ander hooger beginsel. Zoo
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hun inzichten juist zijn, hebben ze dezen geüsurpeerden ruggesteun niet van noode.
Zoo ze onjuist zijn en op den duur niet tegen critiek bestand blijken, zal dergelijke
averechtsche saamkoppeling ze niet redden, maar zal wel die saamkoppeling een
tijdlang het hoogere beginsel in het volksbesef kunnen verzwakken.
In de derde plaats zou ik willen concludeeren, dat de sociaal-democratie in haar
wijsgeerigen kern, welke heel haar optreden ook op politiek gebied beheerscht, op
dit oogenblik het grootste gevaar blijft voor de ontwikkeling van ons volksbestaan.
Wanneer deze partij van ontbinding en losmaking belangrijken invloed krijgt op den
gang van zaken, zal, op steeds driester wijze, gereageerd worden tegen al onze
christelijk-nationale begrippen en instellingen. De geschiedenis van het afgeloopen
voorjaar heeft als 't ware een plotseling en schel licht geworpen op de toekomst, die
dan wacht. Ook een licht op de suggestie, die van een krachtig sociaal-democratisch
optreden kan uitgaan op mannen, die niet in een welbewust levensbeginsel voldoende
weerstandsvermogen vinden. Contractbreuk en terroriseeren van medearbeiders werd
in vollen ernst voor een ‘recht’ uitgemaakt, ‘waarop een groot deel van het
Nederlandsche volk prijs stelt’,.... niet in een anarchistisch of sociaaldemocratisch
meeting-pleidooi, maar in een adres van de Liberale Unie.
Wij komen hier uiteraard niet op den stakingstijd en op de vele lessen, die hij
bevat, terug. Voor ons staat het vast, dat het meeste van wat in die dagen gebeurd is,
met name de indiening der bekende wetsvoordracht tegen onrecht, en de handhaving
daarvan ondanks het dreigen der socialisten en de vermoeiende tegenwerking van
anderen, nieuw voedsel, ja in zekeren zin sanctie gegeven heeft aan de hoofdgedachte,
die bij de stembus van 1901 een band van eenheid heeft geworpen om de verspreide
christelijknationale elementen. Wat in 1901 aan velen nog slechts voor oogen zweefde,
heeft in het jongste voorjaar belijning en gestalte gekregen: de overtuiging dat de
beste tradities van ons volk op den duur het veiligst zijn onder leiding
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van die partijen, die zich met bewustheid plaatsen op christelijk-nationalen grondslag.
Met groote waardeering en erkentelijkheid wordt hierbij de steun aanvaard van
die vele eerbiedwaardige aanhangers van het liberalisme, die mee willen pal staan
tegenover de stofvergoding en haar concrete uitingen van omkeering van recht en
deugd. Doch inmiddels blijft het besef levendig, dat het gevaarvol zou zijn, wanneer
de liberale partij als zoodanig opnieuw de leiding bekwam.
En dit besef wordt versterkt, wanneer men - niet zonder grond - Mr. T r o e l s t r a
in de Kamer hoort betoogen, dat onder de huidige politieke constellatie de liberalen
nooit meer aan het bewind kunnen komen zonder dat ze mede zullen moeten steunen
op de sociaal-democraten. Als de linkerzijde wint - aldus de afgevaardigde van
Amsterdam III, - dan zullen de socialisten van de partij zijn, en zij zullen daarin een
voorname rol spelen.
Dit vooruitzicht is zeker niet vroolijk, noch geschikt om reikhalzend te doen uitzien
naar de zegepraal van een linksche concentratie. Een liberale Regeering, die op de
sociaal-democratie moet steunen, is in zeker opzicht nog gevaarlijker dan een
sociaal-democratische Regeering. Wie in het bewind komt, krijgt althans
verantwoordelijkheidsgevoel. Tijdens de rumoerige meetings van Maart jongstleden
was schrijver dezes verrast, een socialistisch arbeider, die, als voorzitter der
vergadering, hem zekeren avond op uiterst fatsoenlijke en beschaafde wijze het woord
tot debat had weten te verzekeren ondanks voortdurende pogingen tot onderbreken,
- op een anderen avond zelf zóó te zien te keer gaan (hij was nu geen voorzitter), dat
hij door politie uit de zaal moest worden gevoerd! Dit feit is teekenend. Meestal
versterkt een gezagspositie het moreel besef. En zoo zou het kunnen gebeuren, dat
een sociaaldemocratische Regeering tegen mogelijke ‘anarchistische avonturen’
krachtiger optrad dan het sociaal-democratisch smaldeel van een meerderheid uit de
linkerzijde het in een liberale Regeering zou dulden.
Doch dit betreft slechts de handhaving der orde. Wel
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meenen wij, dat vooral in ons land, met zijn vrij talrijke anarchistengroep, waarnaar
de sociaal-democraten zich volgens mevrouw R o l a n d H o l s t , op straffe van ‘geen
arbeiderspartij meer’ te zijn, steeds eenigermate zullen te schikken hebben, ook deze
factor ter dege meetelt.
Maar hoofdzaak blijft toch vanzelf de ontwikkeling der nationale instellingen door
wetgeving en bestuursdaden.
Het komt mij voor, dat de groote meerderheid van ons volk deze noch direct noch
indirect aan de leiding der sociaal-democratie wenscht toe te vertrouwen, en dat zij,
niet het minst daarom, geneigd zal bevonden worden bij de eerstvolgende stembus
haar vertrouwen in de tegenwoordige regeeringsmeerderheid te bevestigen.
Zoo slechts Kabinet en rechterzijde er haar door een energiek, werkzaam en aan
partijzelfzucht gespeend optreden toe in staat stellen!
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Naar aanleiding van het Begrootingsdebat
Door Mr. S. van Houten.
Vijf volle dagen werden in de Tweede Kamer aan Algemeene Beschouwingen over
de Staatsbegrooting gewijd. Vijf-en-twintig sprekers namen daaraan deel. Over de
begrooting zelve sprak een enkel lid. Indien deze bescheidenheid in de behandeling
van de financieele zijde van het staatsbeleid haren oorsprong had in de overtuiging,
dat niemand behoefde te herhalen wat reeds goed gezegd was, dan zou men zich
hierover niet bezorgd behoeven te maken. Inderdaad toch heeft dat ééne lid, de heer
M e e s , more suo kort en zakelijk over het onderwerp het noodige gezegd, al heeft
hij inderdaad nog den toestand niet donker geschilderd, misschien wijl hij dan ook
een mea culpa had moeten uitspreken. Maar wie het debat naleest kan zich er niet
mede geruststellen, dat de anderen wellicht uit bescheidenheid zwegen. Kennelijk
zijn de hoofden van andere dingen vervuld en nemen de financiën daarin eene te
ondergeschikte plaats in. Ofschoon de redenen tot bezorgdheid onmiskenbaar zijn,
stapt men er blijkbaar luchthartig over heen. Ook in vorige jaren scheen de toekomst
donker en is alles toch terecht gekomen door de stijging der middelen. Waarom zou
men dan nu zoo zwaartillend zijn? Voorts werkten politieke omstandigheden mede
om finan-
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cieele bezwaren op den achtergrond te dringen. Het ministerie K u y p e r is zeker op
financieel gebied niet luchthartiger dan zijn voorganger. De felste opposanten van
de linkerzijde zijn ook niet betrouwbaarder op dit gebied, dan de Regeering. En
T r o e l s t r a , èn D r u c k e r , èn B o r g e s i u s weten, dat als hun de vrije hand werd
gelaten de uitgaven nog veel sneller zouden worden opgedreven, dan in de laatste
jaren het geval was. Au fond vonden waarschijnlijk de bezwaren van Mr. M e e s nog
den grootsten weerklank bij de regeeringspartij, maar deze is vleugellam juist omdat
zij regeeringspartij is. Zij moet om politieke redenen wel over financieele bezwaren
heenstappen, ook als zij er overvol van is. En tot overvloed van ramp bevinden er
zich in haar midden, die met eenig welgevallen denken aan de mogelijkheid, dat
verzwaring van belastingen noodig wordt. Sedert P i e r s o n onder de naaste bronnen
voor vermeerdering van inkomsten ook op tariefsverhooging wees en voor H a r t e
v a n Te c k l e n b u r g den weg tot deze bron effende, meenen de protectionisten,
dat hunne kansen goed staan. Zij hopen er op, dat de nood der schatkist hen zal
veroorloven hun slag te slaan.
Er is naar mijne meening niet alleen reden tot bezorgdheid, maar zelfs om de
alarmklok te luiden. De toestand is inderdaad nog veel ernstiger, dan Mr. M e e s
dien voorstelde. Deze wees er op, dat in de tien jaren 1895-1904 de uitgaven ruim
dertig millioen guldens zijn gestegen en het burgerlijk ambtenaarspersoneel met
duizendtallen is vermeerderd. Maar hij stelde niet in het licht, dat wij hier niet met
eene gelijkmatige stijging te doen hebben. In 1896 waren de uitgaven niet hooger
dan in 1895; daarentegen zijn de uitgaven voor 1904 niet minder dan tien millioen,
zeven-honderd-zes-en-tachtig duizend gulden hooger geraamd dan voor 1903. De
minister van financiën van 1895, S p r e n g e r v a n E y k , was een voortreffelijk
financier. Hij legde door verbetering van de belastingwetten den grond voor ongewoon
snelle vermeerdering der middelen. Noch hij, noch zijne ambtgenooten trokken,
anders dan ten behoeve der gemeentekassen, wissels van belangrijk bedrag op de
toe-
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komst. In de verhooging der uitgaven van de laatste jaren spelen de wetten en
maatregelen, die het Ministerie P i e r s o n deed aannemen en goedkeuren een
hoofdrol. Dit ministerie verteerde de baten, waarvoor S p e n g e r v a n E y k den
grond had gelegd en trok bovendien groote wissels op de toekomst.
Nu is ook nog de toestand der Oost-Indische geldmiddelen, vooral door verhoogde
bestuurseischen, zoodanig gewijzigd, dat belangrijke jaarlijksche voorschotten uit
de Nederlandsche afdeeling van 's Rijks schatkist noodig zijn geworden.
Met leedwezen mis ik nu in het begrootingsdebat het betoog, dat zulk eene
uitbreiding der staatshuishouding noch noodig was, noch mag voortgaan. De
bureaucratische omslag van de leerplichtwet is eenvoudig ridicuul. Bij de militaire
wetten had men in de grootere centra van bevolking plaatselijk geoefende corpsen
met hoofdzakelijk burgerlijke officieren moeten behouden; behalve om financieele
redenen ook om niet bij elk omvangrijk opstootje tot buitengewone oproeping van
miliciens te moeten overgaan. In beide opzichten is verbetering alsnog noodig, al
schijnt dit boven de kracht of in strijd met de inzichten van de tegenwoordige
ministers. De ongevallen-verzekering had den Staat niets en den daarbij betrokkenen
veel minder behoeven te kosten. Vele maatregelen van het grootste gewicht voor de
welvaart der bevolking, dus behoorende tot de zoogenaamde sociale wetgeving,
kunnen worden genomen, zonder dat het de schatkist iets kost. In de plaats van de
woningwet kan alsnog eene afdoende verbetering van de onteigeningswet gesteld
worden. De zorg voor de buiten huwelijk geboren kinderen, wier vader bekend is of
door rechterlijk onderzoek uitvondig is te maken, moet verbeterd worden; vader en
moeder beiden moeten onderhoudsplichtig worden gemaakt. De inrichting eener
Rijkslijfrentebank, die de gelegenheid opent om, zonder faux frais en volkomen
veilig ook voor de langst denkbare periode, voor een klein, voor levensonderhoud
strikt toereikend bedrag zich eene niet aan beslag onderworpen uitkeering op den
ouden dag te verzekeren, zal voorzien in de behoeften der ouden van dagen,
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die in eenige periode van hun leven daarvoor de noodige bijdragen hebben kunnen
afzonderen, zonder dat het den Staat iets behoeft te kosten. Prikkel daartoe blijve de
wensch om buiten bedeeling te blijven. Bij betere organisatie van de armenzorg voor
de weezen, zieken en afgeleefden, wier betrekkingen niet tot hun onderhoud in staat
zijn, kunnen de noodige middelen hiervoor wel worden gevonden, mits men maar
hen, die in staat zijn hunne familiën buiten de armenzorg te houden, van de openbare
kassen blijft weren. En mits natuurlijk ook de Regeering niet al te toegevend zij
tegenover den aandrang van kamerleden, die zich ten taak stellen voor
districtsbelangen te pleiten. Voorzoover zulke belangen werkelijk algemeene belangen
zijn, kan er bij de tegenwoordige staatsinkomsten wel voor gezorgd worden; ten
aanzien der overige kan zij de advocaten van districtsbelangen gerust laten praten;
zij doen het slechts pour acquit de conscience en voor hunne positie bij de stembus.
Ook een ieder, die eenigen invloed op de vorming der meeningen heeft, kan tot
afwending van het financieel gevaar medewerken. De hoofdfout ligt in het valsche
denkbeeld, dat de Staat een orgaan is voor verzorging der burgerij, hetzij al dan niet
in staatsdienst. Niet hoe de Staat zijne noodzakelijke functiën en de historisch op
hem rustende verplichtingen goed zal vervullen en alle noodige inrichtingen zuinig
en doeltreffend zal organiseeren, houdt een deel onzer volksvertegenwoordigers
tegenwoordig bezig, maar wat er nog ontbreekt aan de verzorging der burgers. Zij
sporen alle feiten op betreffende personen in en buiten staatsdienst, die lijden onder
te zwaar werk, te lange werkuren, onvoldoend loon of onbillijke arbeidsconditiën en
die niet behoorlijk voor ongevallen, ziekten, den ouden dag en voor eventueele
weduwen en weezen kunnen zorgen. Al dezen worden op den Staat en de schatkist
als aangehitst. Va n K o l richt zijn verrekijker ook op onze koloniën en bezittingen
en doet voor hare bevolkingen eischen, die zelfs zijn partijgenoot T r o e l s t r a te
machtig werden en dezen tot de opmerking noopten, dat het hemd nader is dan de
rok en de Nederlandsche werkman vóórgaat.
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Hic error. De Staat heeft slechts te doen en goed te doen wat des Staats is. Hij heeft
te zorgen voor het evenwicht van zijn budget, niet voor dat der particuliere budgetten.
Onder de gunstige levensvoorwaarden, die onder de hoede zijner sterke en
rechtvaardige hand en van vrijzinnige wetten zijn geschapen, moet de burgerij voor
zich zelve zorgen en kan en mag zij slechts in nood, buiten eigen schuld, bij wijze
van armenzorg het oog op de openbare kas richten. Dat vergeten velen, die
dientengevolge veel te onpas klagen en vragen. Deze dwaling loopt ook als een roode
draad door de beraadslagingen op het Binnenhof. Van veler opvatting van politiek
zou men spottend kunnen zeggen: La politique, c'est l'argent des autres.
Waarom wordt hiertegen niet krachtiger ook op datzelfde Binnenhof gereageerd?
Luistert men slechts naar de bovendrijvende stemmen, dan zou men denken dat er
eene gemengde vergadering zetelde van armbesturen, vooral kerkelijke, geen college
van regenten. De politieke atmosfeer is blijkbaar bedorven. De harde heelmeesters
schijnen zelfs geen advies meer te durven geven, al weet natuurlijk ieder, dat de
zachte stinkende wonden maken. 't Is dan ook niet aangenaam, als men de harde
waarheid zegt, eene geheele meute op zich te zien aanvliegen en beschuldigd te
worden van hardigheid des harten, gemis aan oog voor de heerlijkheden van eene
maatschappij zonder armen en zonder misdaden uit behoefte, ja zelfs, zoo als schrijver
dezes tot zelfs in het Sociaal Weekblad is overgekomen, van angst voor eenige
verhooging van het eigen belastingbiljet! Maar zij, wier plicht het is voor de
algemeene belangen te waken, mogen zich door voor hen persoonlijk min aangename
gevolgen niet laten afschrikken. Alle water van de zee wascht toch niet af, dat zachte
behandeling van het proletariaat dit in omvang doet toenemen. Goedgeefsheid is een
kwaad; voor particulieren reeds, maar eerst recht voor openbare lichamen. Maar 't
is gemakkelijker en ook meer populair een beetje mee te doen en zich maar niet om
de groeikracht van kleine parasieten te bekommeren. Het eind zal den last dragen
van deze zwakheid.

Onze Eeuw. Jaargang 4

213
In dit verband moet een ernstig protest aangeteekend worden tegen eene uiting van
Mr. G o e m a n B o r g e s i u s , die wel een type is van den zachten heelmeester. Hij
houdt zelfs een lofzang op de goedgeefsheid. Oppositie tegen zijne door en door
ongezonde, zoogenaamde sociale politiek wordt enkel aan een vil amour de l'or
toegeschreven. Men hoore wat hij in antwoord aan den heer Ta l m a aanvoerde, die
gezegd had zeer goed te kunnen begrijpen, dat de bezitters over het algemeen meer
vertrouwen stellen in eene ‘Christelijke’ dan in eene liberale Regeering.
Tot op zekere hoogte ben ik dat met den geachten afgevaardigde eens,
maar hij moet niet vergeten, dat er twee soorten van bezitters of kapitalisten
zijn: de eene soort, die bijna uitsluitend het oog gevestigd houdt op de
brandkast, afkeerig is van sociale wetgeving uit vrees dat sociale
hervormingen veel geld zullen kosten en dat zij zelf daaraan moeten
meebetalen, - bezitters die zoo bekrompen zijn, dat zij volstrekt niet inzien,
dat een goede sociale wetgeving niet alleen den arbeiders, maar het geheele
volk ten goede komt.
Dat deze bezitters, ook al noemen zij zich liberaal, zich veel veiliger
gevoelen onder een zoogenaamde Christelijke Regeering dan onder een
vrijzinnig gouvernement, dat betwist ik volstrekt niet. Maar er zijn ook
gelukkig duizenden bezitters, duizenden kapitalisten die er geheel anders
over denken, die niet alleen denken om geldelijke belangen van het
oogenblik, maar ook om de toekomst; die inzien, dat als gerechtigheid
wordt geoefend, veel stuitende onbillijkheid wordt weggenomen en veel
wordt gedaan om ook de zwakken in den moeilijken strijd om het bestaan
te steunen, daardoor niet alleen de arbeiders worden gebaat, maar de kracht
van het geheele volk allengs zal worden versterkt en dat om dit te bereiken
ook de meergegoeden zich wel een tijdelijke opoffering mogen getroosten.
En ik betwijfel zeer, of de bezitters van de laatste soort zullen
onderschrijven wat de heer Ta l m a heeft gezegd.
De uiting geldt slechts liberale ‘bezitters’; de overige zijn natuurlijk ministerieel uit
beginsel. De schapen onder die liberale bezitters zijn zij, die met Mr. B o r g e s i u s
uit de staatskas goedgeefsch willen zijn; de overigen zijn de bokken, die hem in 1901
niet steunden en die, noch in K u y p e r noch in B o r g e s i u s vertrouwen stellende,
toch aan den eersten de voorkeur geven.
Ik moet haast onderstellen, dat Mr. B o r g e s i u s in
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de Kamer niet meer geheel au serieux wordt genomen; anders ware men, dunkt mij,
wel tegen deze voorstelling opgekomen.
Immers deze geheele diagnose is onjuist, bewijsbaar onjuist. De liberale partij
heeft nooit geleden, omdat zij van de gegoeden, dus ook van de gegoeden in haar
midden, offers heeft gevraagd. Zij heeft niet geleden onder de vervanging der
gemeentelijke accijnzen door hoofdelijke omslagen; - niet onder de invoering der
successiebelasting in de rechte lijn; - niet onder de vermogensbelasting; - niet onder
de bedrijfsbelasting; - niet onder S p r e n g e r v a n E y k 's wet op het personeel,
ofschoon zij van al deze maatregelen de volle verantwoordelijkheid droeg en de
christelijk-conservatieve partijen doorgaans tegenstand hadden geboden. La débâcle
dagteekent van 1901. De heer B o r g e s i u s moge in eigen boezem tasten, wanneer
hij de ware redenen wenscht te leeren kennen, waardoor juist in dat jaar eene clericale
meerderheid werd verkregen. Onder die redenen is bewijsbaar juist niet het door hem
onderstelde financieel egoïsme van gegoede liberalen, want in zijn tweede ministerie
heeft P i e r s o n hun geldelijk belang noch aangetast noch bedreigd en voor het
verkrijgen van meerdere inkomsten het gedistilleerd en het tarief als de objecten
aangewezen. Wat daarentegen wel de débâcle heeft veroorzaakt, is ook gemakkelijk
aan te wijzen, maar ligt buiten het kader van een aan dit begrootingsdebat gewijd
artikel.
Vol, tot berstens vol, was de Kamer, vooral de leden die een actieve rol spelen bij
de electorale bewerking der werkliedenklasse, van de vraag, welken invloed de
gebeurtenissen van het voorjaar op de verkiezingen van 1905 zullen uitoefenen. Mr.
D r u c k e r begrijpt, dat zijne groep door haren tegenstand tegen de stakingswetten
wat al te dicht bij de sociaal-democraten is komen te staan en meent blijkbaar een
beetje van dezen af te moeten schuiven. Mr. B o r g e s i u s is bezorgd, dat hij niet
meer als een veilig staatsman zal worden beschouwd. Mr. T r o e l s t r a ziet aankomen,
dat de slachtoffers der werkstaking van April op zijne rekening zullen worden gesteld
en dat het hem
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niet zal kunnen baten, al bewijst hij, dat in werkelijkheid de wolven, met welke hij
huilde, in dezen tegen zijn advies hebben gehandeld. Hij tracht daarom de schuld te
schuiven op Dr. K u y p e r , op grond dat deze niet genegen was een wapenstilstand
te sluiten en op Ta l m a , P a s s t o o r s c.s., die hunne volgelingen van deelneming
aan de werkstaking hebben teruggehouden en daardoor hare goede kansen hebben
bedorven. Alle drie opposanten trachtten natuurlijk te voorkomen, dat Dr. K u y p e r
te groote winste zou trekken uit de krachtige handhaving van orde en gezach in de
tweede periode der onlusten.
Van de zijde mijner geestverwanten mis ik vooral hier een hartig woord. Op dit
terrein kunnen zij niet alleen T r o e l s t r a en D r u c k e r , maar ook B o r g e s i u s
niet voor zich laten spreken en het baat de liberalen eventueel niet, dat Dr. K u y p e r
op 31 Januari de teugels meer volledig heeft laten glippen, dan eenig ander staatsman
zou hebben gedaan, die zijn leven niet met prediken, couranten schrijven en agiteeren
had doorgebracht, maar op eenigerlei wijze school in de regeerkunst had gemaakt.
Ieder weet, menigeen zelfs uit eigen herinnering, dat 31 Januari eene verrassing is
geweest en dat de portée van het toen gebeurde niet dadelijk ten volle is begrepen.
Ik neem zelfs niet aan, dat hier aan de zijde van spoorweg- en Rijksbestuur van een
reculer pour mieux sauter sprake kan zijn, al tracht Dr. K u y p e r deze gedachte op
te wekken. Men dacht door eene kleine toegeeflijkheid een groot kwaad af te wenden
en was er niet op indachtig, dat de toegeeflijkheid niet lag op economisch, maar op
politiek gebied. Men gaf niet toe aan een looneisch, maar het spoorwegbestuur liet
zich de wet stellen door de stakers en overtrad op hunne vordering de noodzakelijke
en billijke bepaling van wet en reglement, die gelijke behandeling van alle vervoerders
bij de spoorwegen voorschrijft. Die overtreding liet de Regeering stilzwijgend of
oogluikend toe. Dat was eene abdicatie van het gezach en ging als een electrieke
schok door het land.
Eenerzijds zag men onmiddellijk alle parlementaire en
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extra-parlementaire volksmenners, mannelijke en vrouwelijke, zich scharen om de
leiders der spoorwegarbeiders, die zulk eene groote politieke overwinning hadden
weten te behalen. Van verschil tusschen staatssocialisten, parlementaire en vrijzinnige
socialisten, communisten, anarchisten en collectivisten was er op eens geen sprake
meer. De teugels der landsregeering lagen daar, het gold slechts ze te grijpen en vast
te houden. Zóó zwak had men zich het Nederlandsche Staats- en rechtsverband niet
gedacht; dus maar flink toegepakt! Ander wapen dan de spoorwegstaking, des noods
de algemeene werkstaking, had men blijkbaar niet noodig om meester te worden in
Nederland. Des noods zou men ook op de financiëele en personeele krachten der
internationale revolutiepartijen kunnen rekenen. Ook dezen zouden het gewicht van
zulk eene groote overwinning in Nederland inzien.
Maar van andere zijde kwam krachtig verzet. Vooral door liberale dagbladen en
schrijvers van ingezonden stukken - ik herinner slechts aan de zeer treffende van
Prof. V i s s e r en Mr. E y s s e l l - werd het oog er voor geopend, dat de quaestie als
't ware over nacht veranderd was en dat het niet meer de vraag was, of de
veemarbeiders gelijk hadden en de spoorwegarbeiders rechtmatige grieven konden
doen gelden, maar of het zwaartepunt van het Staatsgezach bij de wettige organen
zou liggen, dan wel bij O u d e g e e s t , P e t t e r & C o . In laatstgemelde kringen
werd zóó goed gevoeld, dat het om het gezach ging, dat de bloote aandrang van
‘Nederlander’ en ‘Nieuwe Courant’ om de grenzen van het zoogenaamde stakingsrecht
beter te omschrijven, hen een Comité van Verweer deed vormen en deed optreden
op eene wijze, die ook den kortzichtigsten, waarschijnlijk ook Dr. K u y p e r duidelijk
maakte, wat toen de quaestie was geworden. Verbetering der wet, die door eene
leemte, bij de vervanging van den Code Pénal door het eigen Strafwetboek
onbedachtzaam gelaten, aan de geemployeerden van den Staat en bij staatsrechtelijk
georganiseerde bedrijven, als de gemeentebedrijven en het groote spoorwegbedrijf,
straffeloos veroorloofde, zulke takken van
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openbaren dienst stop te zetten, moest door het Comité à tout prix worden verhinderd.
Men zou hiervoor het reeds doeltreffend gebleken middel der vooralsnog straffelooze
spoorwegstaking gebruiken en men liet zelfs een beetje achter de schermen zien door
het openlijk gebod aan de eventueele stakers, die daartoe in de gelegenheid waren,
om naar Den Haag te gaan, wat wel geen anderen zin kan hebben, dan dat men voor
alle gevallen wat mannetjes bij de hand wilde hebben.
Indien het gebeurde nog bij de verkiezingen van 1905 nawerkt, dan zal het niet
zijn wegens de houding der politieke leiders en groepen bij de eerste werkstaking
onder den invloed der verrassing, maar in de latere periode, toen voor ieder, die niet
ziende blind was, de strijd om het gezach was aangevangen tusschen de Regeering
en het Comité van Verweer met allen, die dit Comité rugsteunden en voortdreven,
over het naaste strijdobject, de zoogenaamde stakingswetten. Zou de Regeering de
macht hebben die wetten tot stand te brengen, mits natuurlijk zakelijk goed
omschreven en beperkt tot wering van terrorisme en van het stop zetten van
staatsrechtelijk georganiseerde bedrijven en dienstvakken, ja dan neen?
In dien nieuwen stand van zaken was de houding der parlementaire
sociaal-democraten te meegaande met de revolutionairen. Er is verschil onder hen
zichtbaar. Van T r o e l s t r a neem ik aan, dat hij de vruchten van zijn strijd tegen
D o m e l a N i e u w e n h u i s niet geheel wilde laten verloren gaan. Als parlementair
sociaal-democraat had hij zich eigenlijk buiten de zaak moeten houden; toch ging
hij met den stroom meê, naar het mij voorkomt alleen, althans voornamelijk om chef
te blijven, gelijk in de geschiedenis der volksbewegingen zoo dikwijls is vertoond.
Ook geloof ik van hem, dat hij eerlijk een wapenstilstand heeft gewild om tot vrede
te komen en gedacht heeft, dat hij invloed genoeg had, om zijne volgelingen te doen
begrijpen, dat na de wijzigingen, die het voornaamste wetsontwerp had ondergaan,
en waarbij de te ruime delictsomschrijvingen waren vervallen, die door eene fout
der
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regeering oorspronkelijk waren voorgesteld, alle verzet nutteloos was. Maar het is
zeer onrechtvaardig van Mr. T r o e l s t r a , om van Dr. K u y p e r te onderstellen, dat
deze de staking wenschte, op grond dat hij niet tot het door T r o e l s t r a gewenschte
uitstel medewerkte. Dit verwijt aan den premier treft inderdaad allen, die kort en
scherp een einde aan de zaak gemaakt wilden zien en die noch met het Comité van
Verweer, noch met zijn agentuur in de Tweede Kamer over eene daad van wetgeving
eenige onderhandeling wilden openen en ook geene toegeeflijkheid wilden oefenen,
niet uit zucht om den tegenstander te verpletteren, maar enkel om geen olie in het
vuur te werpen. T r o e l s t r a c.s. zijn er zoo zeer aan gewend, op oorlogsvoet met
de gewone staatsorganen te zijn, dat zij het gevoel er voor verloren hebben, welke
onmogelijke concessie zij vroegen. Een van legislatief standpunt onnoodig uitstel,
enkel om des vredes wil en om te beproeven of men vrijwillig den tegenstand wilde
opgeven, was eene tweede abdicatie. Men zou het gejubel eens gehoord hebben,
wanneer de meerderheid had toegegeven, om tijd van beraad te geven met
stilzwijgende opdracht aan Mr. T r o e l s t r a , om het Comité te bewegen, maar niet
meer te beproeven het tot stand komen der wetten door staking te voorkomen.
Daarvoor hadden alle tegenstanders dier wetten te zamen, T r o e l s t r a niet
uitgezonderd, hunne aanhangers te veel opgezweept; geen enkele hunner zou hebben
geloofd, dat de meerderheid uit welwillende beweegredenen handelde en enkel het
uiterste wilde beproeven, om geene slachtoffers te doen vallen. Ten tweeden male,
zoo zou men gejuicht hebben, is gebleken, dat de vrees voor spoorwegstaking alle
politieke machten de handen bindt.
T r o e l s t r a erkende in de Kamer, dat zijne leiding in den stakingstijd ‘niet door
vastheid heeft uitgemunt.’ (Hand. p. 683). Inderdaad was hij geen leider. Hij moge
toch spoedig inzien, dat hij niet eens behoort bij eene beweging, waarin als 't knijpt
en weer knijpt een D o m e l a N i e u w e n h u i s hem toch uit zijne baan drijft. Een
ernstig geschoold jurist, ook een man van orde als hij, is in opgewonden
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volksvergaderingen nooit opgewassen tegen profeten, die de sentimenten hebben
leeren bespelen. Dat deel van ons volk heeft nog geen school gemaakt in zelfregeering.
Al zijne antecedenten wijzen er zelfs op, dat hier te lande evenzeer als elders te
rekenen valt met 't geen sociologen en criminalisten la folie des foules noemen; met
den halfbiologeerenden invloed, dien duizendjarig-rijk-profeten op de menigte kunnen
oefenen.
Is Mr. T r o e l s t r a 's gedragslijn volkomen begrijpelijk, zelfs in hare bochten, die
van de vrijzinnig-democraten en van het Hoofdbestuur der Liberale-Unie is dit niet.
Eerst door het nu gevoerde begrootingsdebat is mij daarover eenig licht opgegaan
door het betoog van Mr. G o e m a n B o r g e s i u s , dat het gezach in handen van de
twee voorgaande ministeries even veilig zou zijn geweest, als van het tegenwoordige.
Ook de ministeries P i e r s o n en R ö e l l , zeide hij, hadden wel moeielijkheden te
overwinnen gehad en overwonnen. Deze uiting doet mij denken, dat hij nu waarlijk
nog niet inziet, dat de vroegere moeielijkheden een geheel ander karakter droegen.
Die speelden geheel en zuiver op economisch gebied, de onlusten van het voorjaar
daarentegen op economisch en op politiek gebied, in hare laatste phase zoo goed als
geheel op politiek gebied.
Het is uit het gebeurde met de gemeenten Opsterland en West-Stellingwerf tijdens
mijn ministerie bekend, dat de heeren D r u c k e r en B o r g e s i u s geen fijn orgaan
hebben om te erkennen, wanneer het staatsgezach bedreigd wordt. Hadden zij destijds
hun zin gehad, dan waren aan de Regeering de middelen onthouden, om een paar
gemeenteraden te noodzaken, zich aan wettige beslissingen op administratief gebied
te onderwerpen en deze uit te voeren. De leider van het verzet dier gemeenteraden,
het tegenwoordige kamerlid van d e r Z w a a g , was volkomen consequent, toen hij
thans bij de begrooting nog kwam verklaren, dat hij gaarne met het Comité van
Verweer had meêgedaan. Hij is een man van revolutionaire denkwijze en is er ook
op zich zelf niets minder om. Een volk, dat niet in noodstand revolutionair durft zijn,
is zijne vrijheid niet waard. De vrijheid, die ons
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volk geniet, heeft het aan revolutiën en aan de vrees voor revolutie te danken. Maar
men verwarre toch niet revolutiën met opstootjes en denke ook niet, dat eenige
onvervulde wenschen een noodstand doen geboren worden, die rechtvaardigt den
boel in de war te sturen. In een debat van gelijke strekking als over het recht tot
revolutie bij deze begrooting gevoerd is, sloeg een der katholieke leiders der Belgische
revolutie verwijten van socialistische zijde af met de repliek: wij maken revolutiën,
geen émeutes. Men kan toch wel niet beweren, dat tegenwoordig in Nederland een
politieke noodstand zou heerschen, die eene revolutie zou wettigen. Dan moet men
ook geen opstootjes maken en niet klagen, dat eene Regeering hen, die het toch doen,
flink aanpakt.
Onze autoriteiten waren dit eigenlijk verleerd. Vooral Dr. K u y p e r had nimmer
blijk gegeven een goed oog te hebben op de grenslijn tusschen hetgeen onbehoorlijk
is of als onrechtmatig wellicht een eisch tot schadevergoeding wettigt, en hetgeen
als tegen het wettig gezach gericht revolutionair is. Bij de moeielijkheden met
Opsterland en West-Stellingwerf had Dr. K u y p e r met D r u c k e r en B o r g e s i u s
meegedaan. Ik heb mij in dit voorjaar menigmaal afgevraagd, hoe wel de houding
van Dr. K u y p e r zou zijn geweest, wanneer het eens door den loop der
omstandigheden de taak eener liberale regeering geweest ware, de stakingswetten
tot stand te brengen. Ik geloof, zij zou zich zonder zijn steun hebben moeten redden.
Naar zijn geestesaanleg en door zijn theologische opleiding is Dr. K u y p e r juist
niet bijzonder geschikt voor het onderdrukken van revolutionaire handelingen. Het
is dan ook zelfs waarschijnlijk, dat hij het gevaar in dit voorjaar eerst vrij laat heeft
ingezien en dat andere leden van het kabinet en van zijne partij, meer dan hij, de
lauweren verdienen, die om zijn hoofd worden gevlochten. Maar juist daarom is hem
allerminst de lof te onthouden, dat hij in de tweede phase der moeielijkheden het
standpunt der regeering meesterlijk heeft verdedigd en in elk opzicht a payé de sa
personne. Men kan zich vleien, dat men op 31
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Januari krachtiger zou zijn geweest; ook dat men de stakingswetten reeds dadelijk
beter zou hebben geformuleerd, maar niemand zou het Dr. K u y p e r in de laatste
phase van den strijd hebben kunnen verbeteren. Het komt waarlijk niet te pas, dat
men nog deze verdienste tracht te verkleinen. Geen staatsman van onzen tijd heeft
voor de moeilijkheid gestaan die Dr. K u y p e r overwonnen heeft en voor vergelijking
met vorige ministeriën is geene plaats. Wil Mr. B o r g e s i u s zulke vergelijkingen
maken, dan moge hij voortaan alleen voor zichzelf spreken.
Ik verwacht niet, dat in 1905 de quaestie, wie het best in staat geacht wordt den
wettigen gang van zaken in ons land te verzekeren, eenigen invloed hoegenaamd zal
hebben. Een politiek opstootje was voor al onze autoriteiten iets nieuws en kon
daardoor eenige afmetingen aannemen. Nu die autoriteiten eens weder eene generale
repetitie hebben gehouden voor een taak, waarvoor zij door onbruik eenigermate uit
de oefening waren, behoeft men nu juist geen ijzeren hand. 't Is als met de veepest
onder het tweede ministerie T h o r b e c k e . Men beschouwde ze als eene gewone
ziekte, die men met zachte middelen kon bedwingen. Zelfs een T h o r b e c k e faalde,
omdat de zaak het Staatstoezicht verraste en men op het nemen van energieke
maatregelen niet voorbereid was. Sedert men de ziekte te boven is gekomen door
‘de bijl en de beurs’ en ieder ambtenaar van het veeartsenijkundig Staatstoezicht bij
voorkomende gevallen weer geleerd heeft eene richtige diagnose te maken, weet
elke autoriteit dadelijk wat te doen is, al heeft men een minister uit het geslacht der
mollusken.
Ik vind in de begrootingsdebatten wel stof voor de waarschuwing aan Dr. K u y p e r ,
om het voorgevallene niet al te tragisch te nemen, vooral om er geene aanleiding in
te vinden, zijne sympathie aan eventueele plannen van volkswapening te onthouden.
Met onze tegenwoordige militaire wetgeving kan de Regeering, als er iets eenigszins
ernstigs voorvalt, niet blijven buiten oproeping van miliciens; deze wetgeving moet
herzien worden in den geest der meerderheid van de Commissie van Voorbereiding
van
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1890, waartoe B e r g a n s i u s wel niet te vinden is. Toch zal Dr. K u y p e r , indien
hij een leidende rol blijft behouden, ook na de verkiezingen van 1905, hiertoe het
initiatief moeten nemen. Immers mag, juist van het standpunt, dat op socialistische
gewapenden bij binnenlandsche moeilijkheden niet volkomen valt te rekenen, nog
minder gesteund worden op van heinde en verre met tegenzin opgekomen en in hunne
belangen gekwetste miliciens, waaronder zich ook niet weinig socialisten bevinden,
dan op plaatselijk geoefende bataillons, die in eigen omgeving dadelijk en voordat
de zaak eenigen omvang heeft gekregen als rustbewaarders optreden. De schutterijen
hebben in dit opzicht steeds hun plicht gedaan. Ik geloof gaarne op gezach van Dr.
K u y p e r , dat de revolutionaire leiders van dit voorjaar niet zijn genezen, maar hunne
volgelingen zijn het wel; zoo niet allen, zoo goed als allen. Dezen laten zich niet
voor de tweede maal troosten met gemeenplaatsen, als b.v. dat men om een ommelet
te bakken eieren moet breken, of met een beroep op het niet éens vast in 't geheugen
geprente woord ‘solidariteit’. Zij zijn te zeer op nieuw overtuigd geworden van de
juistheid van het oud-Hollandsche spreekwoord, dat men oude schoenen niet moet
wegwerpen voordat men nieuwe heeft. Ook zal velen wel duidelijk zijn geworden,
dat ‘solidariteit’ niet enkel geldt onder beroepsgenooten, maar onder alle
volksgenooten. Beroepsbelang gaat niet boven algemeen volksbelang. Solidariteit
eener enkele volksklasse is eene karikatuur van de ware solidariteit, daar zij, tot eene
enkele klasse beperkt, een aan andere klassen vijandigen bond schept en dus de ware
solidariteit loochent.
Het naast voor de hand liggende gevaar voor onze instellingen en hare verdere
regelmatige ontwikkeling ligt niet in de werkplaatsen der nijverheid, maar in het
parlement, eventueel in de stemlocalen. T r o e l s t r a c.s. meenen, beter dan door
stakingen het gezach in handen te kunnen krijgen door allemanskiesrecht en, om
pressie op de Kamers uit te oefenen, kunnen zij natuurlijk rekenen op alle krachten,
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die ook het Comité van Verweer in zijn politiek streven steunden. D r u c k e r heeft
reeds weder de geheele hand gegeven, B o r g e s i u s den vinger. Hier wacht Dr.
K u y p e r een nieuwe beproeving. Hij komt weder met vrienden uit de Takkiaansche
campagne in conflict. Eigenlijk niet met vrienden, maar met protégés en in zekeren
zin dupes. Het verwondert mij, dat Dr. K u y p e r , toen hij T r o e l s t r a bewees, dat
deze zich ten onrechte verhoovaardigde op grooten aanhang, hem niet ook eens
voorrekende, hoe weinig zetels sociaal- en vrijzinnig-democraten in de Kamer zouden
hebben, indien niet hij K u y p e r , in bondgenootschap met zijn overleden vriend
S c h a e p m a n , zijn best had gedaan om de regeerkracht van het liberale centrum te
breken en om die reden, niet uit geestverwantschap, overal waar geen eigen candidaat
kans had, radicalen en socialen van elke nuance tegen de liberalen had gesteund. Als
Dr. K u y p e r bij al hetgeen hij geschreven heeft, ook nog tijd gevonden heeft om
gedenkschriften te boek te stellen, ben ik overtuigd, dat daaruit geene bijzonder hooge
achting voor het politiek beleid dezer protégés, voorzoover zij van liberalen huize
zijn, doorstralen zal. Het schijnt naar hunne redeneeringen, dat D r u c k e r en
B o r g e s i u s werkelijk bittere oppositie tegen het ministerie voeren; tegelijk verklaart
echter D r u c k e r , dat in 1905 Grondwetsherziening, natuurlijk met allemanskiesrecht
voor Rijk, Provincie en Gemeente, de conditio sine qua non is voor samenwerking
met hem en de zijnen. En B o r g e s i u s persoonlijk schijnt wel geneigd die
voorwaarde aan te nemen. Vleien zij er zich inderdaad mede, dat met dit shibboleth
de Kuyperiaansche meerderheid zou kunnen worden verdreven? Welk eene groteske
dwaling! Het ministerie K u y p e r is in den diepsten grond de vrucht hunner
kieswet-actie en blijft zoolang deze duurt. Inderdaad is de eenige kans op eene liberale
meerderheid, dat eerlijk, rond en voor goed, van verdere uitbreiding van kiesrecht
bij de mannelijke bevolking worde afgezien. Wie dit niet doet om de vele goede
redenen, die er voor pleiten, moge het doen, omdat hij toch niet met het hoofd door
den muur kan loopen. Mijne uitingen hieromtrent zijn geene ‘bal-
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dadige onbewimpeldheid’, maar een goede raad in 't belang des lands, hetwelk ook
ik geschaad acht, als van Regeeringswege een of meer Christelijke
Kerkgenootschappen direct of indirect geprotegeerd en de leden daarvan
voorgetrokken worden, gelijk elke clericale, ook eene modernclericale regeering wel
verplicht is te doen. Ik heb - ook dit strekke tot voorlichting van Mr. D r u c k e r , die
op mij de weinig heusche qualificatie van Clericalenfresser toepaste - steeds alleen
de neutraliteit van den Staat en van het staatsgeld verkondigd en voorgestaan, ook
herhaaldelijk met de tegenwoordige ministerieele groepen tegen modern clericalisme
mijn stem verheven. Ik ben daarom ook tegen het Ministerie K u y p e r , dat zich niet
op dit neutrale standpunt stelt en ik sta volstrekt niet aan zijne zijde. Maar ik zie
duidelijk in, dat het nadeel, dat er eenige fouten op onderwijs-gebied gemaakt worden,
die eene volgende meerderheid weder verbeteren kan, gelijk mede dat er eenige
partijdige benoemingen geschieden, veel minder groot is, dan dat de wetgevende
inrichting zelve worde bedorven. Te velen denken hierover als ik, dan dat er voor
T r o e l s t r a - D r u c k e r - d e K a n t e r c.s. ook maar de geringste kans op eene
overwinning zou kunnen bestaan, als hunne kiesrecht-plannen shibboleth mochten
worden. De liberale vaan kan slechts overwinnend zijn als allen gezamenlijk gaan
strijden voor de zaken, waarover zij het eens zijn of eens kunnen worden, omdat er
overeenstemming is ten aanzien van het einddoel: defensief voor de geestelijke
vrijheid van hooger en middelbaar onderwijs en voor den vrijhandel, - offensief o.a.
voor de verbetering van den rechtstoestand der vrouw en eene betere regeling der
armenzorg.
Bij het begrootingsdebat werd ontkend, dat een liberaal program nog vat op de
bevolking kan hebben. Een groot deel daarvan was gewijd aan eene woordenwisseling,
een debat kan men het haast niet noemen, over de vraag, of de kiezersvangst betere
resultaten belooft met het lokaas der materiëele belangen, dan wel met de fuik, die
toegang
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belooft tot de eeuwige zaligheid. Dr. K u y p e r werd hierbij zelfs ietwat plat. Hij
schildert de sociaal-democratische groep als aan de werkliedenklasse toeroepende:
‘gaat mede, dan wordt aan de mannen, die de macht bezitten, die macht door de
arbeiders ontrukt; dan komt een toestand, waarin alle gebrek en kommer zal geweken
zijn, om voor een toestand van volkomen geluk en weelde voor u plaats te maken.’
(Hand. p. 661). Naar K u y p e r 's meening is deze klasse zoo niet alleen, dan toch
voornamelijk van het voldoen aan die roepstem terug te houden door het Christelijk
geloof. ‘Voor den Christen’, zegt hij t.a.p. verder, ‘ligt het ideaal hierin dat al het
leed dat hier wordt uitgestaan, daar aan de overzijde van het graf wordt opgewogen
door een gelukzalige toekomst, die den verloste wacht.’ Aan die gelukzaligheid
krijgen allen op hun tijd deel en de socialistische heerlijkheid kan alleen ten deel
vallen aan de levenden op het tijdstip, waarop zij bereikbaar wordt, een tijdstip, dat
ook de meest roekelooze veelbelover toch wel niet als nabij durft voorstellen.
Nu kunnen wij liberalen inderdaad geene groote heerlijkheden beloven, noch in
dit leven noch hiernamaals, maar alleen eene krachtige, zuinige, rechtvaardige
regeering en geleidelijke verbetering der wetgeving in vrijheidlievenden geest. Deze
dingen kunnen wij beloven en doen ook. Zou nu niet langzamerhand doordringen
onder alle klassen des volks, dat daarin ook alles is vervat, wat zij van den Staat
kunnen en mogen vragen? Zouden niet candidaten, die beloven wat zij noch kunnen
noch mogen leveren, langzamerhand het vertrouwen des volks verliezen? Vooral als
dit gaat inzien, dat al hun drijven slechts het budget doet zwellen en leidt tot
vermeerdering der bureaucratie, enkel ten bate der ambtenaren, wier aantal en
bezoldiging voortdurend groeien.
Wij kunnen de natuur der dingen niet veranderen. Slechts langzaam en geleidelijk
kan de welvaart van een volk worden verhoogd; steentje bij steentje worden
opgebouwd. Wij liberalen hebben dit in de laatste halve eeuw nagestreefd en met
goed gevolg. Is deze waarheid, wier
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erkenning moet leiden tot waardeering van verleden en beginselen onzer partij en
tot hare versterking bij de eerstvolgende verkiezingen, boven de bevatting van ons
volk?
Zoo ja, dan blijft niet anders over, dan dat het zijne ervaringen koope. Ook deze
sociale wet kunnen wij niet veranderen.
Het laatst gezegde, hetwelk in zich sluit, dat alleen in liberalen geest goed kan
geregeerd worden en dus liberalen in zedelijken zin het beste recht hebben om te
regeeren, brengt mij geleidelijk tot het meest belangrijke punt van het
begrootingsdebat nl. de gedachtenwisseling tusschen Mr. Va n d e r V l u g t , Dr.
K u y p e r en Dr. N o l e n s omtrent de bron van het recht. Zij werd door
eerstgenoemden geopend met een keurig geformuleerd protest tegen de volgende
uiting in de Memorie van antwoord:
Het Kabinet speurt het gevaar dat onze toekomst dreigt, dan ook volstrekt
niet uitsluitend in de historisch-materialistische beginselen der
sociaal-democratie, maar veel dieper in de losmaking beide van Overheid
en burgerij van elke hoogere bovenaardsche autoriteit, een losmaking die
de sociaal-democratie slechts op eigen wijs en met grootere consequentie
doorzet. (p. 592).
Mr. Va n d e r V l u g t verzette zich tegen het sprookje, als zoude de liberaal
alleen door zekere halfslachtigheid in zijn denken weerhouden worden van zich te
scharen onder de vaan der sociaal-democratie. Hij leverde een afdoend betoog, dat
de theoretische dwalingen dezer laatste richting juist door liberalen waren in het licht
gesteld. Maar Dr. N o l e n s viel hem in de flank. Hij herinnerde Mr. Va n d e r
V l u g t het volgende, door dezen zelf in Onze Eeuw I p. 733 aangegeven criterium
voor eene gewenschte partijgroepeering: ‘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
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's menschen wil meester over het recht? Wie het laatste volhoudt, schaar zich links,
wie het eerste aan de overzij.’ Dr. N o l e n s maakt dan de gevolgtrekking, dat Mr.
Va n d e r V l u g t rechts staat en op de door hem aangevallen passage in de Memorie
van Antwoord niet zoo heel veel moest hebben aan te merken. Immers vraagt hij:
‘Wie is de wetgever van het recht, dat meester is over 's menschen wil? Dan toch
zeker eene hoogere bovenaardsche autoriteit.’ Waarmede Mr. Va n d e r V l u g t
in zijne repliek instemt. ‘Wanneer,’ zoo zegt hij p. 693 der Handelingen, ‘ik mij buig
voor de uitspraak van mijn door redelijke bezinning bijgelicht geweten, dan buig ik
mij daarvoor in het diepe besef - niets minder stellig dan van den openbaringgeloovige,
want ook tot dezen moet zijn openbaring komen door het medium zijner rede - dan
buig ik mij daarvoor met het diepe besef, dat ik zoodoende mij neerwerp niet voor
mij zelven, maar voor een ander, zeer hoog boven mij’ (p. 693). Terwijl de katholieke
rechtswijsgeer aldus den liberalen scheen tot zich te trekken, ontglipte Dr. K u y p e r
hem. Deze schoot plotseling ver naar links in de volgende uiting: ‘Wat zouden wij
hier doen als wij enkel uit de Schrift konden redeneeren. Neen, wij komen hier als
gewone landsburgers, hetzij als Kamerlid of als Minister, en noch als Kamerlid, noch
als Minister heb ik mij ooit naar ik meen hier bezondigd aan overvloed van
theologische beschouwingen... Ook wij redeneeren in ons gewone leven uit de natuur
der dingen, en dat doen wij met dezelfde redeneeringsmiddelen en functiën, die hem
(d.i. Mr. Va n d e r V l u g t ) ten dienste staan.’ (Hand. p. 662).
De vraag dringt zich onvermijdelijk aan ons op, of in de politieke partijgroepeering
wel ieder op de rechte plaats staat. Die partijgroepeering wortelt, gelijk ook het recht,
in de natuur der dingen, in rerum natura. Wij hebben om die partijgroepeering te
begrijpen en er op in te werken, ze eerst in den loop der geschiedenis na te gaan. Het
resultaat van mijne studie van het verleden en mijne waarnemingen in het heden is,
dat zij als centraalpunt heeft
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den dwang om in te gaan, het cogite intrare der katholieke kerk en de dienstwilligheid
van het Staatsbestuur om te dien einde meer of min rigoureuse middelen aan te
wenden. Filips II ging hierbij het verst, met het bekende gevolg, dat de zeven
Provincien zich door eene revolutie aan het gezach van Rome en van Spanje beiden
onttrokken. De Calvinisten als bovendrijvende partij handhaafden theoretisch in art.
36 der Geloofsbelijdenis den dwang om in te gaan en de verplichting van den Staat
tot kettervervolging. Na eene periode, waarin gewelddaden tegen wederdoopers en
Arminianen niet zeldzaam waren, raakte artikel 36 vrij wel in onbruik, maar toch
bleven tot 1795 Katholieken en dissenters burgers van den tweeden rang. De
revolutietijd bracht theoretisch volkomene rechtsgelijkheid zonder aanzien van geloof;
in de praktijk moest deze echter nog worden veroverd. Daarin zijn in de 19e eeuw
groote vorderingen gemaakt, maar er blijft toch nog niet weinig te doen over. Deze
doorvoering der rechtsgelijkheid heeft de liberale partij bezorgd en verder te bezorgen.
Natuurlijk sluiten zich telkens niet-liberale elementen bij haar aan, die door haren
steun tot de feitelijke gelijkheid hopen te komen, al zijn zij zelven principiëel daarvan
geene voorstanders. Aldus bepaaldelijk de Katholieken in de Thorbeckiaansche
periode.
De drijfkracht van de politiek van het laatste veertigtal jaren ligt in den toestand,
dien Koning W i l l e m I voor de Hervormde Kerk in het leven riep. Eigenmachtig
octroyeerde hij haar eene organisatie. Eerst langzamerhand kwam daartegen verzet,
dat heel ongelukkigerwijs met eene bepaling van den Code Pénal strafrechtelijk kon
worden vervolgd. De vervolging der Afgescheidenen in de laatste jaren der Regeering
van W i l l e m I was een nagalm van den dwang om in te gaan of in te blijven, die
destijds populair was in de regeeringskringen. Koning W i l l e m I, v a n M a a n e n ,
zelfs T h o r b e c k e in die dagen, waren van dien dwang niet afkeerig. In de veertiger
jaren kwamen de liberale beginselen boven en T h o r b e c k e werd, na wijziging
zijner zienswijze, ook op dit gebied leider. De Grondwet van 1848 kon echter niet
tot stand komen zonder dat nog aan het
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dwangbeginsel eene concessie werd gedaan; eene concessie, die in andere opzichten
op den weg der liberale richting lag, n.l. de verplichting van den Staat om overal in
het Rijk voldoend openbaar lager onderwijs te doen geven, ingericht met eerbiediging
van ieders godsdienstige begrippen. De wezenlijke liberaal beoogde hiermede
volksontwikkeling, zonder meer, en verzekering aan een ieder van de gelegenheid
tot onderwijs, zonder onderwerping aan eenig geestelijk gezach. De vroegere
voorstanders der evangelische politiek van W i l l e m I beoogden tevens de
overheidsschool te maken tot een sta-in-den-weg tegen propaganda van streng
Katholicisme (ultramontanisme) en streng Calvinisme. De strijd ten gunste der school
heeft door hun drijven het karakter aangenomen van eene anti-orthodoxe
geloofspropaganda van overheidswege. De Calvinisten hebben zich in dezen
schoolstrijd wederom als achteruitgezette burgers van den tweeden rang gaan gevoelen
en zij beschouwen zich als uit deze onderdrukking door Dr. K u y p e r verlost. De
Katholieken, die wel dit gevoel van achteruitzetting in onzen tijd kwalijk nog kunnen
hebben, steunden en steunen hen daarbij, ten deele om geldelijke bijdragen uit de
schatkist te krijgen voor hunne kerkelijke scholen, ten deele omdat zij van de
tegenwoordige Calvinisten in het godsdienstige principieel niet zooveel verschillen,
als van andere langzamerhand opgekomen heel en half ongeloovige richtingen.
Zoo is in zeer korte trekken de geschiedenis onzer partijgroepeering. Liberalen
zijn zij, die overeenkomstig de Grondwet, den Staat werkelijk willen stellen buiten
en boven elk geloofsgeschil; die noch direct, noch indirect, noch door rigoureuse,
noch door zachtere middelen, noch door straffen en belooningen, noch door
voorttrekking of achteruitzetting eenige geloofsleer of eenige ongeloofsleer willen
bevorderen. Tegenover hen staan katholieke clericalen, die alleen omdat zij niet
anders kunnen, vi coacti, dit beginsel der Grondwet aanvaarden; - calvinistische
clericalen, die theoretisch nog gebonden zijn aan artikel 36 hunner geloofsbelijdenis,
hoewel velen meer of minder in twijfel zijn, of het wel een
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juist beginsel bevat; eindelijk gematigd rechtzinnigen, die wel geen enkel
dwangmiddel willen gebruiken, maar toch vinden, dat een overmaat van
oud-Calvinistisch geloof, maar vooral een ondermaat van geloof, feitelijk een
disqualificatie zou moeten zijn voor openbare ambten. Deze laatste categorie vormt
wat Dr. K u y p e r de grijze middenstof in ons politiek leven noemt.
Deze is de partijverdeeling die in de natuur der dingen wortelt, zoolang de
kerkgenootschappen hun invloed behouden. Daarnevens loopen de materiëele
quaestiën, gewoonlijk geene partijquaestiën, maar soms in dien zin storend, dat
menigeen er tijdelijk door getrokken wordt uit zijne natuurlijke politieke baan. Een
v a n H a l l kon b.v. op die basis in 1859 een ministerie vormen, toen de liberale
partij dier dagen onze buitenprovinciën niet tijdig van spoorwegen voorzag. Ook de
strijd over kapitalisme en socialisme kon eenige jaren de natuurlijke partij-indeeling
doorkruisen. De behoefte der socialisten aan vrijheid zal hen, na de ervaringen met
het ministerie K u y p e r , wel weder tot de liberalen aantrekken, van wie zij meer
vrijheid verwachten. In beginsel behooren de meesten hunner nogtans tot de clericalen,
daar zij hun heilstaat niet verwachten van de vrije werking van sociale krachten,
maar van den dwang, om daarin in te gaan. Hierdoor blijkt tevens, dat eigenlijk de
naam clericaal niet geheel juist meer is. Zoolang wij den dwang om in te gaan slechts
kenden als dwang om zich aan een kerkgenootschap te onderwerpen, uitgeoefend
door geestelijken en onder hunne leiding door de wereldlijke autoriteit, was hij juist.
Thans niet meer. Maar evenzeer als ‘modern clericaal’ eene gangbare duidelijke
benaming is geworden, zal er ook geene dadelijke noodzakelijkheid blijken te bestaan,
om te veranderen, mits er op gelet worde, dat onder clericaal, in tegenstelling met
liberaal elke voorstander van staatsdwang ten behoeve van geloofs- of
ongeloofs-propaganda wordt verstaan.
Van den inhoud van het geloof of de warmte van het geloof is de partij-indeeling
onafhankelijk. Vooral in de kringen der dissenters is het zeer gewoon, strenggeloovig
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te zijn en toch zijns naasten vrijheid als zijne eigene lief te hebben en vóór alles te
eischen, dat de Staat er zich niet mede bemoeie.
Aan den door Mr. Va n d e r V l u g t aanbevolen maatstaf kleeft nog een ander
gebrek; daarin wordt de strijd der meeningen, naar ik geloof, niet juist geformuleerd.
Ik zelf b.v. zou ook evenzeer als Mr. Va n d e r V l u g t rechts staan. Ook naar
mijne meening maakt of schept de wetgever de rechtsregelen niet, althans niet anders
dan in bloot vormelijken zin; evenmin als de hygiënist de leefregelen schept, die hij
voorschrijft. De rechtsregelen, de leefregelen der maatschappij, worden door de
wetenschap ontdekt, afgeleid uit de natuur der dingen; vervolgens aan het oordeel
onderworpen van hen, die er naar zullen hebben te leven. Willen dezen het er mede
probeeren, dan worden zij ook formeel tot wet verheven. Bevallen zij goed, dan blijft
men er bij; anders verandert men ze weder. In dit procédé is niets mystieks; zelfs
geen plaats voor ootmoed of overmoed. Wel voor onbelemmerden waarheidszin en
vrijheid van vooroordeel. Ook bij de wetenschappelijke onderzoekers loopt daarom
de onderscheiding tusschen liberaal en clericaal door. Toetst men de werking van
eene wet of een ontwerp van wet, dan vraagt de liberaal alleen naar hunne werking
ter bevordering van vrijheid, orde en welvaart; eigenlijk zijn deze drie voor hem een.
De man van het cogite intrare, van den dwang om in te gaan, gebruikt dezen maatstaf
ook, maar daarboven gaat bij hem nog een andere, het belang zijner kerk of zijner
vereeniging, aan welke hij den Staat ondergeschikt wil maken of houden. De clericalen
worden in de rechtswetenschap en in de praktijk der wetgeving dientengevolge door
gezichtspunten afgeleid, welke de liberaal verwaarloost. Vrijheid vinden zij goed,
mits binnen de door de kerk of vereeniging getrokken grenzen. Zij zijn mannen van
orde, maar als de autoriteiten hunner kerk of hunner vereeniging hen aanmoedigen
om het Staatsgezach, dat tegen haar ingaat, via facti omver te werpen, maken zij
revolutiën. Welvaart is goed; zij is ook noodig om de kerk of vereeniging materieel
in stand te houden. Maar
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als de welvaart komen moet door rechtsregelen, die met de leer strijden, dan moet
zij toch voor de eischen van het zieleheil wijken en voor de kansen om den heilstaat
te bereiken de vlag strijken.
Liberaal of clericaal, vóór of tegen de vrijheid, is daarom de in de natuur der
dingen, zooals zij tegenwoordig in ons vaderland is waar te nemen, gegronde
partij-indeeling, niet geloovig of ongeloovig gelijk in het door Mr. v a n d e r V l u g t
aanbevolen criterium ligt opgesloten. Dit zal spoedig weder meer worden ingezien.
De stoornis uit de kieswetquaestie ontstaan, loopt ten einde. Het overwicht van het
kapitaal is gebroken en voor het toekennen van overwicht aan de min- en
onvermogenden zal zeker geene meerderheid te vinden zijn. Daarentegen is het
vraagstuk, of niet de rechtstoestand der vrouw verbetering behoeft en in welke mate,
ook door de natuur der dingen aan de orde gekomen en dat vraagstuk brengt, meer
dan eenig ander, weder het historische principe der partij-indeeling ‘liberaal of
clericaal’ op den voorgrond. Onderlinge verschillen bij hen die dan aan de liberale
zijde staan, zijn, hoe heftig soms de strijd daarover gevoerd worde, slechts verschillen
van den tweeden rang, meestal van huishoudelijken aard.
Eene zeer belangrijke en interessante vraag is, of niet Dr. K u y p e r en Mr. d e
S a v o r n i n L o h m a n juist wegens dit diepste principe van partij-indeeling meer
en meer naar liberale zijde moeten gaan overhellen. Hunne partijstelling in het
verleden ontstond uit tegenstand tegen de richting op onderwijs-gebied, die ik de
modern-clericale noemde. Hun basis van bestrijding was de rechtsgelijkheid, die zij
geschonden achtten, niet de aanspraak, die het Calvinisme van ouds op overwicht in
het staatsbestuur deed gelden. Kunnen zij als strijders voor rechtsgelijkheid tevreden
zijn met den stand der eedsvraag, ten aanzien van welke mr. L o h m a n onlangs bij
een detailquaestie reeds met de liberalen stemde? Kunnen zij het recht achten, dat
Nederlanders wel in het buitenland hun lijk mogen laten verbranden, niet in het eigen
land? Moeten ook zij
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niet partij trekken tegen de achterstelling der vrouw? Kunnen zij, om slechts eene
enkele vraag uit het huwelijksrecht aan te roeren, goedkeuren, dat eene vrouw
geketend moet blijven aan een dronkaard, althans óf met dezen óf als van tafel en
bed gescheidene eenzaam zal moeten leven, in het wezen der zaak omdat de
Katholieke kerk geen echtscheiding wil en het Calvinisme slechts wegens redenen,
die de Bijbel kent?
Maakt Dr. K u y p e r zich sterk op deze punten een liberalen opposant te kunnen
verslaan, als hij slechts mag redeneeren uit de natuur der dingen en met dezelfde
redeneeringsmiddelen en functiën als den opposant ten dienste staan?
Zou wellicht Dr. K u y p e r nog kunnen groeien met zijn grootere taak? Tot het inzicht
kunnen komen, dat hij vroeger te zeer en te partijdig advocaat is geweest?
Twee zijner uitingen bij het Begrootingsdebat meen ik in dit verband hier te mogen
mededeelen. Op p. 651 der Handelingen zegt hij, dat men ‘den Staat zoo heeft in te
richten, dat men ook aan andere landgenooten een goed en gelukkig leven hier
mogelijk maakt.’ Zonder vrijheid en rechtsgelijkheid kan immers ook het geluk dier
andere landgenooten niet bestaan. Voor het aardsch geluk van ketters te zorgen moge
antirevolutionair, Kuyperiaansch zijn, het is zeker niet Calvinistisch. En op p. 653
recapituleert hij als door zijn Kabinet in uitzicht gesteld ‘hetgeen zou dienen te
gebeuren om de speelwoede, drankzucht en schending van de publieke eerbaarheid
tegen te gaan.’ Ten vorige jare volgde hierop nog ‘het neo-Malthusianisme.’ In eene
wel voorbereide rede mag ik de onvolledigheid der recapitulatie wel als opzettelijk
beschonwen.
In het Calvinisme is groei niet geheel uitgesloten. In Genève werd onlangs door
Calvinisten een monument expiatoire voor S e r v e t onthuld, ten bewijze, hoezeer
door hen C a l v i j n 's kettervervolging betreurd werd. Hier te lande is men nog niet
zoover. Artikel 36 der geloofsbelijdenis, dat kettervervolging voorschrijft, heeft nog
altijd bindende kracht voor hen, die zich aan de Kerkelijke Reglementen
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van 1815 hebben onttrokken, om weder aan het toen bestaande Kerkrecht aan te
sluiten. Wij zijn dus nog ver van de oprichting van een monument expiatoire voor
de slachtoffers, die de geest van C a l v i j n hier te lande heeft doen vallen. Maar de
ontwikkeling, die te Genève dit wonder heeft gewerkt, is toch ook aan ons land en
onze Calvinisten niet spoorloos voorbijgegaan en onder allen wel het minst aan Dr.
K u y p e r . Ik betwijfel zelfs of hij met de boven aangehaalde uiting, dat hij als
minister voor het parlement heeft te redeneeren uit de natuur der dingen en niet uit
de Schrift, bij C a l v i j n wel veel beter ware weggekomen dan S e r v e t .1)

1) Nu ik over het begrootingsdebat schrijf ben ik wel verplicht, om niet den schijn te hebben
door stilzwijgen in te stemmen, op te komen tegen hetgeen Mr. d e S a v o r n i n L o h m a n
zegt op p. 640: ‘wanneer gij predikt, gelijk onder anderen de heer v a n H o u t e n en vele
andere liberalen doen, dat hoogmoed eene goede eigenschap is en nederigheid eene dwaasheid’
etc. Waar ter wereld heeft hij dit van mij gehoord of gelezen? Voorts ook tegen het
onrechtvaardig verwijt van hetzelfde lid in eene latere discussie, dat ik mij als minister niet
voor de lijkverbranding heb te weer gesteld. Ik heb als minister verklaard, dat ik daarvan
enkel teruggehouden werd door de politieke omstandigheden. Het ministerie Röell was een
product der kamerontbinding-Tak en moest met zijn program aansluiten aan dezen oorsprong.
Ware ik na eene normale verkiezing minister gebleven, ik zou onmiddellijk een voorstel
hebben gedaan om het verbod van lijkverbranding op eigen bodem, deze ergernis voor elken
vrijzinnige, dit Symbool van de macht des Pausen in Nederland, uit onze wetgeving te
verwijderen.
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Een avond
Door Gerard van Eckeren.
Eindelijk waren ze weg.
In de gang klonk nog even het hooge geluid van de opgewonden stemmetjes der
zusjes: het klaterende lachje van W i l l e m i e n , die bijna haar overschoenen over
haar balschoentjes scheen te hebben aangetrokken; de kalmwelluidende, nu toch
even-getroebleerde stem ook van A r n o l d , tot haast manend, - het dichtslaan dan
van een portier, daarna van de huisdeur, - en toen waren ze toch wezenlijk heelemaal
weg en zij beiden alleen.
Vreemd-stil was het plotseling in de groote kamer, waar even te voren de
luidruchtige klankjes hadden rondgefladderd, - een stilte bijna hoorbaar, en - een
oogenblik - als een vage benauwing, door hen beiden gevoeld.
Ze begrepen deze gewaarwording in elkaâr; lazen haar uit elkanders blikken,
terwijl ze bij de tafel nog wat ronddraalden - zij met de kopjes op 't theeblad, hij
zoekend tusschen wat couranten - beiden aarzelend nog om te gaan zitten, als niet
goed wetend waar en hoe, als bevreesd ieder door den ander onbescheiden gevonden
te worden of te vrij. Eigenlijk kenden ze elkaâr nog maar zoo heel weinig, ondanks
hun vele ernstige gesprekken reeds, op wandelingen meest, ook steeds in
tegenwoordigheid van derden. En juist dáarom was het - sinds het oogenblik dat het
was
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beslist: W i l l e m i e n e n F r e d d y met A r n o l d naar 't bal bij de v a n L a e r s ,
hij met hun logée den avond hier alleen, daar ze geen van tweeën lust gevoelden de
overigen te vergezellen en Mevrouw v a n M a a r e n met hoofdpijn te bed lag, dadelijk in hem een zeer begeerlijk, rustig-klaar vooruitzicht geweest, als iets waarnaar
zij beiden onbestemd al weken moesten hebben uitgezien: dit eindelijk samen
alleen-zijn, zonder storende aanwezigheid van derden, het bij-elkander-zijn een
ganschen stillen avond lang; waarin hunne zielen nu eindelijk, eindelijk elkaâr trillend
zouden kunnen tegengaan en schoon en goddelijk zou zijn dat oogenblik van Hoogst
Ontmoeten.
Nu, dat de anderen weg waren, was 't even een lichte verwondering in hem, dat
alles zoo gewoon bleef: de lamp zoo gewoon bleef branden binnen haar geel-zijden
kap, en zij, tegenover hem aan de tafel, daar met den theeboel rammelde en de kopjes
in elkaâr paste, alsof er geen gewichtiger werk op de wereld bestond dan dát.
Zij was toch niet mooi.... betrapte hij zich op de gedachte. Zooals haar gestalte
zich tegen het dof-rood behang afteekende, in haar hoekig doen bij het blad, haar
hoofd licht vooruit, als was ze wat bijziende, waardoor haar kin scherp naar voren
stak en de spitsheid van haar neus zich accentueerde, - vond hij haar bepaald
onbehaaglijk; en wat wrevelig wendde hij zich van de tafel af; stond een der
familie-portretten aan den wand te bekijken, een deuntje fluitend tusschen zijn tanden.
Waarom ging ze niet zitten, dacht hij toen; het was toch te mal, dat ze geen van
beiden gingen zitten, als durfde de een niet voor den ander, en wat drommel - hij
was hier toch bij zich thúis.
En met een luchtige, banale opmerking over 't portret: dat die zestiend' eeuwers
toch een boel geestiger costuum droegen dan hun nazaten van de twintigste, liet hij
zich ongedwongen in een leunstoel bij de tafel neêr, haar luchtig noodigende: ‘Toe,
E m i l i e , ga nu toch zitten; die kopjes zou ik nu maar verder aan de meid overlaten.’
Zij knikte langzaam met het hoofd en zette nog even
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't blad op 't buffet, waarna ze naar de tafel terugkeerde en op een stoel tegenover hem
plaats nam.
‘Ik mocht wel een handwerkje nemen,’ glimlachte zij.
Hij zag haar aan, wat vorschend.
‘Waarom zeg je dat? Je hebt immers gisteren pas georeerd, dat je handwerken in
de meeste gevallen voor vrouwen een futiele bezigheid vindt.’
Een licht rood overtoog haar bleek gelaat, maar zij antwoordde niet.
Een oogenblik zwegen beiden. Hij zat stil in zijn stoel achterover, een weinig
achteruit geschoven, zijn beenen over elkaâr. Zij - zag wat onrustig om zich heen,
haar vingers zenuwachtig spelend met de franjes van het tafelkleed. Er scheen nog
altijd iets te waren van die vreemde beklemming door de groote kamer van
rustigstralenden lampeschijn, die een zacht-gelen lichtkring om de tafel trok, de
verdere gedeelten van 't vertrek in een doorroste schemering latend.
‘Ik ben benieuwd of ze veel plezier zullen hebben,’ zeide zij nog.
En hij, haar plotseling strak aanziende:
‘Waarom zeg je dat, E m i l i e ; ben je bang om te zwijgen?...’
Zij boog het hoofd, terwijl weder die blos langs haar wangen gleed. En in zich
gewaarwerd hij iets als een mokkende ontevredenheid over zichzelf.
Het was nu heel stil, minuten lang.
Hij was van houding veranderd, leunde nu met zijn hoofd achterover op het zachte
stoelbekleedsel, zijn oogen naar 't in teêre kleuren geschilderde plafond. Ontzettend
geknoei eigenlijk, dat plafond, dacht hij even; toen gingen zijn gedachten over wat
dien dag gebeurd was: zijn spreken 's morgens met zijn uitgever; een passage in zijn
boek, die nog veranderd moest worden, vóor het uitkwam dezen winter.... En daarna
gleden zijn oogen over de tafel heen naar E m i l i e .
Zij zat stil, rechtop in haar stoel, blijkbaar ook in gedachten, haar wit, onregelmatig
profiel met het hooge
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voorhoofd vergeeld door het lamplicht. - Waarom trof het hem nu toch zoo telkens,
dat ze leelijk was; vroeger had hij daar nooit zoo op gelet...
En hij ging de dagen van hun samenzijn na, van 't oogenblik af, dat ze hadden
kennis gemaakt. - Zij was een wees; haar moeder had ze al heel jong moeten missen;
had later met haar vader veel gereisd; tot deze, nu een half jaar geleden, plotseling
aan een kwaal gestorven was en zij alleen, in tamelijk benarde omstandigheden was
achtergebleven. Sinds woonde zij ergens buiten in een goedkoop pension, of logeerde
hier, of daar, bij familie en kennissen.
Zoo was zij ook bij hen gekomen, als logée, door zijn moeder uitgenoodigd, om
een vage vriendschap die nog tusschen haar en E m i l i e 's moeder had bestaan.
En zij hadden kennis gemaakt. Hij had geweten dat ze niet mooi was; vandaar
misschien dat haar leelijkheid hem toen niet getroffen had. Er had eerder iets om
haar gezweefd, om hare lange, matte gestalte, in haar kwijnendmoeden blik, waarin
een zweempje lag van geblazeerdheid, door hare reizen, - dat hem was sympathiek.
Het was niet alleen door het weten geweest, dat zij beiden artisten waren: hij jong
schrijver, die naam begon te maken; zij - de oudere - dichteres, die er reeds ‘was’,
wier verzenbundels niet alleen door fijnproevers geprezen, maar ook in ruimen kring
gelezen werden.
En zijn verlangen, zoowel als - hij voelde dit - het hare, was 't van hun eerste
ontmoeting af geweest, elkander nader te leeren kennen, in elkaâr te zoeken, wat
ieder - tot nog toe - in zijn naaste omgeving niet gevonden had.
Want in het Haagsch-mondaine leven van uitgaan en genieten, waarin hij was
groot geworden en waaraan hij, zoo af en toe, als de beleefdheid dit eischte, had
meêgedaan, pozeerend dan meest voor het tragisch slachtoffer eener futiele, hem
wreede conventie, - waar zijn meisjeskennissen, de licht-luchte fladder-wezentjes
wel gaarne meê gezien werden, omdat ze dit ‘interessant’ vonden, er voor de
buitenwereld door werden heele gewichtigheidjes: intieme
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kennissen van den romanschrijver W i l l e m v a n M a a r e n , nooit had hij onder
hen zijn innigste behoeften voldaan gezien, dat verlangen van zijn ziel naar zielen
die haar zouden begrijpen, zouden ópgaan met haar tot éene zuivere, volmaakte
Harmonie.
Ook onder zijn vrienden had hij die ziel niet gevonden. Hij kwam nooit op de
‘Witte’, en zijn heeren-kennissen lieten hem dan ook links liggen, een enkel ijlhoofd
uitgezonderd, dat het, evenals de meisjes, ‘interessant’ vond met hem te worden
gezien. Artisten kende hij weinig en trokken hem ook niet aan; hij doorzag in de
meesten het eigenlijk doel van hun streven, dat zoo mijlen ver van het ware
kunst-ideaal verwijderd bleef.
Zoo had hij altijd zoo goed als alleen geleefd temidden zijner naaste betrekkingen:
zijn moeder, vrouw-van-de-wereld, koud-vormelijk, van wie hij hield misschien
alleen òmdat ze zijn moeder was; zijn broer A r n o l d , man-van-de-wereld, man
vooral van de maatschappij, die in een mooie positie, een algemeen geachten naam
het hoogste zag. En dan F r e d d y en W i l l e m i e n , zijn beide zusjes, mooie
oppervlakkige schepseltjes, die leefden voor dansen en flirt.
Toen was zij gekomen, en hoewel in 't vluchtig oogenblik van 't eerste voorstellen,
voor haar niet anders dan een zachte sympathie hem was doorvloeid, zoo waren er
spoedig - herhaaldelijk - momenten gekomen, waarin, door een blik uit haar oog, die
sympathie verdiepte tot een wondre zielsbekoring, die hem verwarde, hem - was hij
in gezelschap - 't stem-geklater plotseling uit de verte hooren deed, als door een waas.
Maar 't was bij die enkele oogenblikken gebleven. - Hun omgang, spoedig van
stijfheid ontdaan, bleef correct, conventioneel, en de gesprekken die zij voerden, op
wandelingen meest, over kunst, muziek, litteratuur, waarin ieder zijn
levensbeschouwing te omlijnen trachtte, wanhopig doorvoelend de vaagheid van
ieder ‘Begrip’, - de aanwezigheid der zusjes had hun woorden wel steeds
beleefdbescheidenlijk te overratelen geweten met tea- en tennis-
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praatjes, dat hun ernst er paskwillig bij dreigde te worden, hun philosophie absurd.
En in beiden, wist hij, was het verlangen gegroeid naar een rustig alleen-zijn; had
de ziel gehunkerd naar meer innige vertrouwdheid; tot nu - dezen avond....
Hij wendde zijn oogen van het plafond en zag weêr naar haar. - Zij zat voor de tafel,
een hand onder 't hoofd; haar slanke, witte vingers schijnbaar rustig bladerend in een
boek, dat hij daar toevallig straks had laten liggen: Maeterlincks Aglavaine et
Sélysette....
Stil, met een zacht-gelen glans, overstraalde het licht van de lamp door de zijden
kap de tafel, waar de wijnroode bloemen van het kleed donker gloeiden tegen
diepzwarten achtergrond. En in het rond, verder de kamer in, guldden flauwtjes de
schijnsels van 't goud-leêr behang uit de schemering op en glimmerden, bij de deur,
de reigers op het tochtscherm. Half-belicht stonden er al de vertrouwde meubels: het
groote eiken buffet tegenover den spiegel; in de midden-penant, tusschen de beide,
door zwaar-plooiende gordijnen nu overhangen vensters: het luxe-bureautje van zijn
moeder, waar zij 's daags haar zoo bekende roze, geparfumeerde briefjes schreef, en
verder, hier en daar langs de wanden, stemmig-recht met hun hooge leuningen en
bruin-leêren bekleedsels, eenige stoelen, als uit een oude ridderzaal.
Zij bleef maar steeds in het boek bladeren, de hand onder 't hoofd, en de stilte,
haar schijnbaar rustige doen maakte hem plotseling zenuwachtiger dan haar
onverschillige woorden straks. Hij dacht aan wat Maeterlinck zei van een ‘silence
actif’ en ‘passif’ en..... neen, een stilte waarin groote dingen gebeurden was dit nog
niet.
Brusk maakte hij er opeens een einde aan.
‘Ik ben blij, dat we eindelijk eens rustig samen kunnen praten’, zeide hij, ‘op die
wandelingen met de zusjes ging dat zoo slecht’.
Zij legde het boek neêr en zag hem aan; een licht rood kleurde haar wangen.
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‘Ja....’ zeide zij, ‘ik ben ook.... heel blij....’
Maar een ongeduld krieuwelde in hem op. Mijn hemel, waarom kleurde zij nu; 't
was toch geen hoffelijkheid die hij haar gezegd had; ze waren vrienden; wat hoefde
dan zoo'n bakvisch-en-schooljongensverlegenheid tusschen hen te bestaan? En weêr
bruskeerde hij de wat pijnlijk door hem gevoelde situatie.
‘Ik zie je daar met Maeterlinck bezig; heb je de studie van Prof. van Dijk over
hem gelezen?’
En: ‘Ja.... die heb ik gelezen’, zeide zij zacht, nu onrustig aan de bladen van haar
boek frutselend. Het was duidelijk, dat haar kalmte van daareven slechts gemaakt
was.
‘En..... ben je het met van Dijk eens, dat in “Aglavaine et Sélysette” een terugkeer
blijkt tot de oude moraal, een opgeven van de morale mystique?’
‘Ik heb dat óok wel gedacht’, antwoordde zij, hem van over de tafel als schuw
even aanziende, - en de stilte viel in de groote kamer terug, de stemmeklank als
weggevlucht achter de zware gordijnen.
Hij floot even zacht tusschen de lippen. Vreemd, dacht hij, dat het gesprek nu niet
vlot; zou ik me vergist hebben; zoek ik werkelijk meer in haar dan er in zit, of....
Hij dacht aan hun wandelingen, hun gesprekken temidden van 't gebabbel der
zusjes. Hij herinnerde zich een gesprek over Ibsen, de juiste, van diep doordenken
getuigende opmerkingen, die ze toen had gemaakt. En hij dacht aan haar verzen.
Neen, onbeduidend was zij niet, en bedeesd ook niet, als 't er op aankwam haar
overtuiging uit te spreken. Waarom toonde zij zich dan nu zoo anders, als een verlegen
schoolmeisje? Hij zou nog maar eens probeeren; ze moesten de gelegenheid nu toch
immers waarnemen....
‘Ik voor mij heb nooit goed begrepen, hoe men de meening van van Dijk kan zijn
toegedaan. Want al mogen de woorden van Aglavaine: “Je crois que l'on se trompe
rarement lorsque'on tâche d'abord d'enlever une souffrance au plus faible pour la
reporter sur soi-même”, of iets dergelijks, oogenschijnlijk terugwijzen in de richting
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van de oude moraal, de zin waarin hier de ideale Opoffering bedoeld wordt is niet
die van deze moraal, zooals uit de daad van Sélysette aan 't eind van 't stuk mijns
inziens voldoende blijkt. Hoe denk je overigens over den zin dezer Opoffering? Er
wordt zoo verschillend over geoordeeld....’
Zij antwoordde niet terstond; zat weêr te spelen met de kwasten van het tafelkleed,
ze heen en terugslingerend van de eene hand in de andere. Het maakte hem
zenuwachtig.
Eindelijk antwoordde zij mat: ‘Ach, ik weet niet.... het lijkt me zoo moeilijk daar
opeens in te vallen.... ik zou er eens over moeten nadenken....’
Zulk een antwoord was hij niet van haar gewoon; het verbaasde hem en verhoogde
zijn prikkelbaarheid. Nu goed dan, als zij niet verkoos te spreken, hij kon zwijgen.
Ze gaf zich nauwelijks de moeite den mond te openen! Maar als hij dáárvoor met
haar alleen was thuis gebleven.... de v a n L a e r s met hun poppensprongen
enerveerden hem nog minder dan zij met dat bête geslinger! Enfin, 't kon zijn dat ze
hoofdpijn had....
Even verwonderde hij zich, dat hij zoo liefdeloos over haar denken kon nu, zonder
iets van de mooie sympathie, die hij vaak op hun wandelingen naar haar had voelen
uitgaan. Was die sympathie dan alléen voor haar ideeën geweest, geheel afgescheiden
van de vrouw?
Hij liet van terzijde zijn oog over haar heengaan, en zijn schoonheids-gevoel trof
weêr pijnlijk het scherpe van haar verouwelijkt gezicht, de vermoeidheid der trekken,
waaruit zelfs de intelligentie, die hij er vaak op had waargenomen, nu wel leek
weggezakt. Had zij een verborgen leed, tobde zij over iets waarvan hij niet wist? Uit haar verzen sprak het niet, jubelingen als die alle waren om de heerlijkheid der
natuur, de zaligheid van het leven tusschen bloemen en planten. - Ook uit de enkele
geniale ‘hoon’-sonnetten die ze maatschappij en conventie had tegengeslingerd
(kranig werk voor een vrouw, als de critiek gezegd had) en waarom voorál zij hem
had aangetrokken, - ook uit die sonnetten sprak niets dan een mooie trots van de
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vrouw, die zich losgemaakt heeft van het duffe maatschappijleven, hoog en fier, rijk
aan eigen innerlijke schatten, alleen, in eenzaamheid, gaande haar weg. Had zij dan
niet àlles gezegd? Leefde er nog iets verborgens achter de gladheid van dat hooge
voorhoofd? Hoe weinig kende hij haar nog, ondanks al hunne gesprekken!
Waarom sprak zij nu niet; hij wilde toch haar vriend zijn; hij zou haar toch immers
begrijpen als zij zich uitzegde? - Was het dan larie, een malle utopie, te meenen dat
zij geheel één zouden kunnen worden in voelen en denken? 't Was gek, maar hij zou
haast geneigd zijn het aan te nemen, òndanks al zijn mooie theorieën over hoogste
geestes-harmonie, in de Opperste Eénheid van twee zielen...
Hij geeuwde even achter de hand, zag toen tersluiks op zijn horloge. Bij tienen....
dus nog een uur voordat ze met fatsoen naar bed konden gaan, nog een uur van
verveling dus en.... beklemming, want hij voelde zich niets met haar op zijn gemak.
- En dan te denken, hoe hij verlangend had uitgezien naar dit oogenblik van alleenzijn,
zonder de hinderlijke tegenwoordigheid der zusjes. Zooals zij daar nu zat tegenover
hem, lang, bleek en zwijgend, in haar oogen, turend op het tafelkleed, iets
vreemdgegeneerds, nu zag hij in haar niet meer de dichteres, maar alleen de vrouw.
En die vrouw was hem, voelde hij, antipathiek.
‘Ik ben benieuwd, of het bal amusant zal zijn....’ wierp hij plompweg in de
kamerzwijging, die een tijdlang door niets dan 't suizen van 't gas en 't getiktak der
pendule was verstoord. - En met schrik bedacht hij, hoe hij haar in 't begin van den
avond van een dergelijke banale fraze een verwijt had gemaakt.
Het was iets hatelijks in hem geweest, dat hem nu deze woorden had doen zeggen,
een booze lust haar als het eerste het beste conversatie-dametje te gaan behandelen,
nu zijzelve geen moeite deed de vertrouwelijkheid van vroegere gesprekken terug
te vinden.
Snel zag zij op; liet, toen zij bemerkte hoe uitvorschend zijn blik op haar gericht
was, hare oogen weêr zinken naar
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haar handen, op het tafelkleed blank saâmgevouwen, met dunne, aristocratische
vingers. - En weêr meende hij dat vluchtig blosje te zien, vagend als schaduw over
de gelige witheid van haar gezicht.
‘Heb je niet een beetje berouw, dat je de anderen maar niet vergezeld hebt?’ vroeg
hij door, met diezelfde onbestemde hardvochtigheid, als een behoefte zich op haar
te wreken.
Zij bleef naar haar handen zien, een lichte trilling even om den mond.
‘Neen....’ zei ze nauw hoorbaar.
Hij voelde nu toch iets van wroeging, als een medelijden om die even-smarttrilling
om haar ingevallen mondhoeken, die hem weêr deed denken aan eenig energisch
verborgen leed. En vergoelijkend zeide hij: ‘Je weet, ik ben een beer, de conversatie
ontwend, en geen heel amusant gezelschap voor dames. Je moet me wel saai vinden....’
Weder zag zij hem aan, doch nu niet snel-schichtig, doch met een langzame
beweging van het hoofd, haar kapsel bronzend in den zachten lamp-schijn. Zóó had
zij weêr iets in zich van den trots op het portret vóor in haar bundeltje ‘Gedichten’.
‘Ik behoef niet geamuzeerd te worden, v a n M a a r e n ,’ zei ze stug, wat uit de
hoogte. Toen, wat zachter, als verwijtend: ‘Ik dacht dat jij dat wel wist....’
Het verwarde hem; hij stamelde iets van excuus, dat het zoo niet bedoeld was.
Ach neen, het was ook alles zijn schuld eigenlijk, dat ze hier zoo beklemmend
tegenover elkaâr zaten; niet waar, als men elkaâr zóo goed verstond als zij beiden,
dan was het verkeerd ieder woord niet geleidelijk uit de stilte te laten opkomen, te
laten ‘ontbloeien’ als het ware, - was het een misdaad eigenlijk hun samenzijn te
bruskeeren met zoo'n uit de lucht gegrepen vraag over Maeterlinck als hij daareven
had gedaan. Echt conversatie-achtig-oppervlakkig, evenals W i l l e m i e n en F r e d d y
op een tea de heele litteratuur konden afroefroefen, en de muziek op den koop toe.
Couperus, o maar Majesteit beeldig! en Psyche dan! en Een Droom van Borel!

Onze Eeuw. Jaargang 4

245
Die natuurbeschrijvingen, mààn-jìè-fìèk! En dan dat nieuwe boek van Streuvels, wel
vreemd die taal, maar toch magnifique, o-maar-zie-je-bééldig!....’
Met een hoog piepend stemmetje deed hij zijn zusje F r e d d y na, koddig haar
geaffecteerde gebaartjes er bij nabootsend.
E m i l i e , tegenover hem, glimlachte flauw, een glimlach bijna even spoedig
weggevaagd als opgekomen. Toen zonken hare oogen weêr neêr op heur handen, en de kamer vlaagde met die suizende stilte drukkend vol, door den hoofdigen tik
der pendule op den schoorsteenmantel eenzaam bedrenteld.
Buiten, van de stille avond-straat, klonk klaaglijkweemoedig de stem óp van een
jongen:
‘Ramináás, raminààs... kóop dan die mooie ráminas!...’
Opeens schrok hij op uit zijn stoel. Snikte zij?....
Haar ellebogen hield zij op de tafel gesteund, haar gelaat in de handen verborgen;
af en toe, even, was het of haar boezem schokte.
Hij stond op; trad zachtjes om de tafel heen naar haar toe.
‘Heb je verdriet E m i l i e ?’ vraagde hij, zijn hand op haar schouder leggend; en
tegelijk was in hem een schaamte, dat hij het niet met wat meer warmte vragen kon.
Doch zij antwoordde niet; haalde slechts heftig adem door de smalle neusvleugels,
als hield ze met uiterst geweld hare tranen terug.
Hij raakte verlegen met de situatie. Hij begon haar van een kant te leeren kennen,
die tot nu toe verborgen voor hem gebleven was en betrapte zich op het gloeiend
verlangen, dat de anderen mochten terugkeeren, de meid binnenkomen desnoods om
de courant te brengen, alles liever dan dat deze benauwende toestand zou voortduren.
Toen zag zij hem aan, strak, zichzelve weêr meester.
‘Het spijt mij, dat ik zoo ongezellig ben vanavond,’ zeide zij, ‘maar ik heb wat
hoofdpijn, ik wilde wel naar bed gaan, vooral ook omdat ik besloten ben
morgenochtend te vertrekken. Goeden nacht, v a n M a a r e n , rust wel. Je neemt me
toch niet kwalijk, is het wel?’
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Een opluchting woei door zijn borst. Goddank, zuchtte het in hem, en het verbaasde
hem, dat zelfs de onverwachte aankondiging van haar vertrek hem eer verluchtte dan
ontroerde. Hij drukte de hand die zij hem toestak, en hij wist nu werkelijk wat
deelneming in den klank van zijn stem te leggen, toen hij zeide:
‘Goeden nacht, E m i l i e , ik hoop dat je goed zult slapen; 't is jammer dat dat nu
juist zoo treft, hè? En wat dat halsoverkoppige vertrek aangaat, waarover je spreekt,
nu, dáar zullen we het morgen nog wel eens over hebben, als de hoofdpijn beter is.’
Zij zag hem aan; beproefde te glimlachen. Vóelde zij, dat deze laatste zin maar
een fraze was, die hij zich verplicht achtte te zeggen om niet onbeleefd te schijnen?
Want iets vreemds, bijna spottends, lichtte uit den blik harer oogen, die ze nog
éens op hem vestigde, zóó doordringend-fel, dat hij zich verlegen afwendde.
‘Bonsoir,’ zei ze toen, koel, haastig op de deur toetredend. - Een oogenblik later
was hij alleen.
Met groote passen ging hij het vertrek op en neêr, de handen op den rug. Pijnlijk,
als gestriemd voelde hij zich door dien laatsten fellen blik, gegeeseld als door een
mengeling van spot en haat. - Waren vrouwen dan altijd raadsels? Zou een man ze
dan nooit geheel en al doorzien, zelfs hij niet, de schrijver, over wiens psychologische
talenten men vleiende critieken schreef? - Hij dacht aan de ‘hoon’-sonnetten. O, die
vrouw kon haten, vurig, vlammend haten, voelde hij. De gedachte aan haar blik
trachtte hij van zich af te zetten. Kom, verbeelding, er bestond toch vriendschap
tusschen hen, te groot en te rein om door een min gelukkigen avond te kunnen
vernietigd worden. En dan, er was toch immers niets gebeurd. Malligheid, hij wou
nu aan andere dingen denken. Duivels, da's waar ook, morgen kwam zijn drukker
hem spreken over de verdeeling der illustraties in zijn allegorie; mòest dat nog nagaan.
Waar zat het ding; boven op zijn kamer. Gauw maar even hier halen!

Onze Eeuw. Jaargang 4

247
Hij verliet de kamer; trad in de gang. Bleef verschrikt staan voor de trap. Tegen een
der onderste treden lag E m i l i e , in elkaâr gezonken, het gezicht weggedoken in de
plooien van haar japon.
‘Emilie!....’
Zij schrikte op, zag hem aan, bleek, met wanhopige oogen. Tusschen haar vale
lippen murmelde zij iets, dat hij niet verstond. Toen wilde zij hem ontvluchten naar
boven toe.
Maar hij greep haar bij den arm, belette haar.
‘Wat deedt je daar... E m i l i e ... spreek!’ drong hij angstig.
Zij trachtte zich los te rukken.
‘Toe, laat me, ik heb hoofdpijn, ik wil naar bed,’ smeekte zij heesch.
‘Maar wat deedt je daar op de trap al dien tijd, zeg, ik wil nu weten wat je daar
deedt?...’ drong hij door.
Zij zag hem aan, en er was iets vreemd-hongerends in dien blik, dat hij nooit nog
daarin had waargenomen, iets wanhopigs en verslindends tegelijkertijd. - Toen
opeens, neêrzakkend aan zijn voeten, barstte zij in schokkend snikken uit, haar
gezicht, als beschaamd, met de handen bedekkend.
‘E m i l i e ... Emmy...’ trachtte hij te bedaren, met moeite haar van de kille
gangsteenen oprichtend en als een kind de kamer binnenvoerende. Daar zakte zij
neêr op een stoel, zachtjes weenend.
‘E m m y ! spreek toch... zeg toch wat...’ smeekte hij, zijn hand op haar schouder
leggend. Haar weenen maakte hem radeloos.
Doch zij, bij zijn aanraking, trok zich krimpend terug, zich uit-buigend van onder
zijn handdruk, als was het een adder die zij afschudde.
‘Toe, laat me los...’
Zij bette zich de oogen met haar zakdoekje; slikte manhaftig haar snikken in.
Besluiteloos zag hij de kamer rond, niet wetend of hij verder moest aandringen.
Kwamen de anderen maar thuis... ging zijn hunkerend denken.
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Toch begreep hij nog iets te moeten zeggen. Hij boog zich over haar en: ‘E m m y ....
zeg... is er iets.... heb je verdriet?....’
Zij had zich nu geheel gekalmeerd; beet zich de lippen. De trekken van het wat
ouwelijk gezichtje leken verscherpt; schaduwen blauwden om oogen en neus in het
wreed-wittend lamplicht. Naast zijn medelijden voelde hij iets van een fel-struwen
afkeer voor deze vrouw.
Star zag zij hem aan; toen, met een stem waarin iets tintelde van spot, merkte zij
op:
‘Je bent opeens wel zeer deelnemend geworden.... waar heb ik dàt aan te
danken?....’
Hij stamelde verward, sprak van hun vriendschap.... ze kènden elkaâr toch
immers....
Doch hij schrok van het kille lachje dat ze uitstiet en dat hem over den rug ijzelde.
‘Kènnen!....’
Er was een oogenblik stilte; recht en bleek zat zij op den stoel, de oogen op 't tapijt
gevestigd. Zóó was zij de gebroken vrouw niet meer, die hij een oogenblik te voren
aan de trap had vinden liggen.
Maar met een ruk richtte zij haar hoofd op en zag hem aan.
‘Kènnen.... zeg toch zoo'n dwaasheid niet, waaraan je zelf niet gelooft....’
Even streek haar hand langs 't hoog-blank voorhoofd, als wilde ze een gedachte
verdrijven; toen:
‘Jij kent mij immers niet en ik ken jou niet.... we staan immers mijlen ver van
elkaâr af.... hoe kun je dan zoo iets zeggen?....’
Nog wilde hij iets in het midden brengen, doch zij wuifde met de hand, dat hij
zwijgen zou. En plotseling opstaande en de kamer met groote passen op en neêrgaand:
‘O, ik weet wel wat je zeggen wilt... we hebben toch zooveel gesproken nietwaar,
“ziels”-gesprekken gehad; op onze wandelingen zijn we opgestegen in sferen, waar
je zusjes met hun tea- en tennis-praatjes niet bij konden, is het niet? We hebben
samen afgegeven op conventie en
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sleur, op de maatschappij, die de dood was voor 't Individu.
En we hebben elkaâr van ons werk gesproken; je bewonderde mijn verzen en ik
jou nieuwe Allegorie. Je noemde mij eens De gevoels-vrouw van Holland, herinner
je je nog... zeg, herinner je je nog?...’
Zij bleef vóor hem staan, zag hem aan met haar donkere oogen, star en koud.
Hij knikte; hij voelde zich als tegenover een rechter van instructie; begreep niet
waar zij heen wilde.
‘Je herinnert het je, nietwaar, dat je me zoo noemde: De gevoels-vrouw van
Holland!...’
Weêr even lachte ze haar ijzelend lachje; toen, mompelend: ‘En toch behandelde
je me... alsof ik een steen was...’
Het was als een droge snik heel achter in haar keel.
‘Wàt zeg je?!...’ had hij uitgeroepen.
Zij antwoordde niet dadelijk; lang en bewegingloos stond ze vóor hem, haar dunne
witte vingers wriemelend tegen heur schoot; hare lippen prevelden; haar oogen
staarden over hem heen, als in een verte...
En er was iets zingends in haar stem, toen zij eindelijk weêr sprak, als tot zichzelve.
‘De menschen weten niet... ze begrijpen niet... niemand begrijpt het... Een
“dichteres” is iets hoogs en vers... dichteressen spreek je niet, daar ga je niet zoo
iederen dag meê om...
Ze lezen haar verzen en ze bewonderen ze of ze verguizen... ze geven ze hun
kennissen cadeau op verjaardagen of op St. Nicolaas... Een dichteres is iemand die
heelemaal voor de Kunst leeft, heelemaal voor DÈ KÙNST... Ze gaat alleen om met
even “hoog-aangelegden” als zij zelve. Hoog-aangelegden!...’
Het lachje schrilde in de stille avondkamer, zoodat zij er zelve als uit een droom
door ontwaakte. En v a n M a a r e n ziende, die bewegingloos op een stoel haar met
ontzette oogen aankeek, richtte zij zich nu terstond tot hém, haar hand op zijn
stoelleuning leggend, de oogen star-priemend op hem gevestigd.
‘Weet je... als een dichteres die wat naam begint te
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maken toevallig andere artisten ontmoet, dan denken ze dadelijk: “Ah, een
kunstzuster!”... nietwaar, dat dacht jij óók?...’
Hij antwoordde niet, en zij ging door: ‘Ik weet het wel, dat jij ook zoo dacht... ik
vóelde het... ik heb het in alles altijd gevóeld... en daarom sprak ik van een steen...’
Weêr bleef zij zwijgen, haar oogen, stug, wegstarend over hem heen in de kamer.
Zij leek wel een strak beeld van starre vertwijfeling.
Maar opeens kwam er leven in de doode diepten van heur oogen; hare trekken
ontspanden zich en een blos vlaagde over 't geel-wit van haar gelaat. Zij stampvoette,
en hem plots bij den schouder vattend schudde zij hem een paar maal heftig heen en
weêr.
‘E m i l i e !’ riep hij verschrikt. ‘Wat mankeert je?!...’
Doch zij had hem al losgelaten; streek zich weêr even met de hand langs het
voorhoofd en zette zich bedaard op een stoel tegenover hem.
‘Vergeef me,’ glimlachte zij, ‘je moest wel denken dat ik gek was... Dat overviel
mij zoo... Maar nu is 't over, en 't is beter dat we kalm met elkaâr praten...’
‘Wat scheelt je toch E m i l i e , voel je je ziek?’... waagde hij beduusd.
Zij schudde van neen.
‘Ach neen, ik voel alleen behoefte wat te praten; het heeft zich zoo in mij
opgekropt, al dagen lang; tot dezen avond....’
Even scheen zij haar gedachten te verzamelen; toen ging zij door:
‘Zie-je, al die gesprekken die we gehad hebben, hebben mij wat overspannen: ik
voel me soms zoo moê.... Altijd met je ziel bezig te zijn vermoeit zoo. Jij scheen dat
nooit te merken, maar jij bent een man; misschien vermoeit het een man wel minder
dan een vrouw. Ik heb dat altijd gehad, als klein meisje al, die behoefte met mijn ziel
bezig te zijn, te luisteren naar 't minste beweginkje van mijn innerlijk Zijn. En toch
heeft het me altijd zoo vermoeid; het was altijd of ik wat zwaars met mij omdroeg,
in mijn borst en mijn hoofd.... Toen ik wat ouder werd probeerde
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ik er mij van te ontlasten door verzen te schrijven, en daar voelde ik mij dan ook
telkens wel wat door opgelucht. Maar nooit heelemaal. Er bleef altijd nog zoo veel
in me, dat ik niet uitzeggen kon....’
Even peinsde zij na, den blik naar de lamp; toen:
‘Zie-je, de menschen denken, dat als zij haar verzen gelezen hebben, zij een
dichteres dan ook heelemaal kennen. Een dichteres geeft in haar verzen haar diepste
Zelf, zeggen ze. - En zij weten niet, dat een vrouw nooit haar diepste Zelf aan de
menschen geven kan.... Er is altijd zooveel in me gebleven....’
Hij wilde iets zeggen; doch zij maakte het wuif-gebaar met haar lang-bleeke hand,
dat hij zwijgen zou.
‘Dat heeft zich in mij opgehoopt, dag na dag, dag na dag.... Vooral deze dagen
van samenzijn met jou, waarop we zooveel hebben aangeroerd wat ons innigste
zieleleven raakte; tenminste voor zoover we dat aanroeren konden. Dat stapje voor
stapje benaderen van je intiemste gevoelens, o het is heerlijk, je lééft, ik zou er niet
buiten kunnen... maar het maakt zoo moê. - En als ik dan je zusjes voor ons uit hoorde
babbelen met hun vroolijke stemmetjes, over allerlei nietsjes, dingen waar ik in den
grond het ijdele van inzag, dan.... o, je zult misschien lachen of boos worden.... maar
dan had ik soms zoo'n lust van je weg naar ze toe te vliegen en met hen meê te doen.
Het zou zoo heerlijk hebben uitgerust, dacht ik dan....
Maar jij merkte nooit iets daarvan, en dan vond ik me ook dwaas; maar terwijl we
dan spraken over 't doodende van zoovele maatschappelijke futiliteiten, verlangde
ik.... En toen.... toen er dat andere nog bij kwam....’
Een vluchtig rood kleurde haar wangen; zij verborg haar gelaat in de handen, als
schaamde zij zich. Haar boezem hijgde zwaar. - Toch vervolgde zij na eenige
oogenblikken:
‘Misschien moest ik niet spreken.... de menschen noemen het niet waardig in een
vrouw.... Ik.... ik weet het niet.... ik heb nooit begrepen, waarom een vrouw in zulke
dingen sterker moet zijn dan een man....’
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In de stille avond-kamer hing het zwijgen nu als iets tastbaar-beangstigends; de lamp,
boven de tafel, knisterde er onnoozel-kleintjes tegenin. Vreemd-kalm-blank lag de
lichtkring neêrgespreid over 't donker-fluweel tafelkleed met de roode bloemen, die
hem opeens aan droppels bloed deden denken; de hoeken van 't vertrek doezelden
weg in onheilvolle schemering, waaruit zwakjes, als de vage herinnering aan
nuchter-gewone dingen, de meubels opspraken. Domp waarde een vermoeden om;
v a n M a a r e n speelde onrustig met zijn horlogeketting. Even-trillend klonk het
tot hem:
‘Het was misschien dwaas van me.... hoop te hebben.... ik had moeten begrijpen
dat je niets in mij zag dan een gelijk-voelende, een kunst-zuster.... Maar o, dezen
avond, dat de anderen naar die partij waren.... toen je over Maeterlinck begon te
spreken.... alwéér over die dingen.... toen ik zei van die partij, dat ik benieuwd was
of ze veel plezier zouden hebben, en je vroeg of ik bang was te zwijgen.... toen je 't
expres zoo zwaar ging maken, alles, terwijl ik.... van minuut op minuut.... hoopte....
toen.... toen.... o, toen had ik je kunnen háten!....’
Een snik perste uit haar keel; met geweld drong ze haar tranen terug; stond op van
haar stoel.
‘Goeden nacht v a n M a a r e n ; ik dank je, dat je me heb laten uitspreken; het
heeft me goed gedaan. Je begrijpt nu zelf dat ik morgen heengaan moet, nietwaar?
Bij de anderen wil je me wel verontschuldigen dat ik niet ben opgebleven. Bonsoir....’
En vóor hij haar had kunnen antwoorden - was hij alleen....
In zijn stoel geleund bleef hij zitten, de oogen voor zich uitstarend. Een roezemoes
van gewaarwordingen warrelde door hem heen, doch boven alles uit, fel-duidelijk,
trilde een groot medelijden.
Arm kind... o, o, wat was hij stom, wat was hij stom, hij, de ‘groote psycholoog’,
de ‘kranige zielsontleder’, blinder dan de blindste stommeling was hij van dit niet
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doorzien te hebben, aan deze mooglijkheid niet te hebben gedacht. O, wat moest ze
geleden hebben, de stille uren van dezen avond, waarop zij gewacht had en gewacht...
zonder dat het kwam... En hij, ellendeling dat hij was, had haar gekweld met nietsnutte
frazes over Maeterlinck, of door zijn pijnlijk zwijgen! O, terwijl hij zijn walgelijke
observaties hield over haar uiterlijk, was haar ziel, haar mooie, teêre ziel van vrouw
naar hem uitgegaan vol smachtende liefde.
Arm kind, het àrme kind...
Maar... als hij eens probéérde haar lief te hebben!...
Doch neen, neen, zij was geen vrouw om met een surrogaat tevreden te zijn. Haar
trotsche eisch was: alles of niets. En o, zij vòelde wel, dat het niet àlles kon zijn...
Stil zat hij in de stille kamer, wachtend A r n o l d en de zusjes van de partij. In
hem sidderde nog nà het welluidend timbre van heur zachte stem, door smart even
klaaglijk ontroerd. - Morgen zou zij vertrekken...
Hij zag haar al gaan uit hun huis; hij zag haar heur zwervend leven weêr opvatten,
logeerend hier, of daar, bij vrienden en kennissen.... Hij zag haar gevierd worden als
de jonge dichteres, de vrouw die ‘de roem hooghield’ van onze letteren! Zij zou haar
naam schrijven in poëzie-albums van nichtjes en vriendinnetjes, het eenige loon voor
de goedheid dat zij werd ‘geduld’...
Een wanhoop wolkte om zijne ziel.
Het scheen een oogenblik, waarop hij aan geen illuzies meer gelooven kon....

Onze Eeuw. Jaargang 4

254

Lucretius
Door Prof. Dr. J.J. Hartman.
I.
Uitvoerig bespraken wij in een vroeger opstel1) de groote literarische beweging op
het eind der republiek, die het denkend en lezend Rome in rep en roer moest brengen:
althans zoo dachten zij, die aan die beweging een werkzaam aandeel namen; en dat
ze zich niet geheel hebben vergist heeft de gouden eeuw der Latijnsche letterkunde
bewezen, die door hen is voorbereid. Want ongetwijfeld het waren jonge mannen
van groote gaven, die het zich toen ten doel stelden de wereld door hunne nieuwe,
veelzijdige, moeielijke kunst te verbazen: een doel dat zij, getuige C i c e r o o s
knorrige uitvallen, volkomen hebben bereikt. ‘Daarom dat het begaafde dichters
waren, niet omdat ze wat nieuws invoerden’ zoo was ongeveer de slotsom onzer
overdenking ‘boezemen zij ons ook nu nog terecht belangstelling in.’ En met een
bizonder welgevallen vestigden wij onze gedachten op den allergeniaalsten van hen,
C a t u l l u s . Wij stelden vast dat deze tot een gesloten dichterkring behoorde; wij
beschouwden het doel waarnaar die kring streefde en de middelen, waarmede hij dat
doel

1) O.E. 1e jaarg. 2e Deel Bl. 765 vlg.
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trachtte te bereiken; wij haalden ter vergelijking dichterbonden van lateren tijd aan,
die op ongeveer dezelfde wijze en met even vurigen geestdrift, even groote
verwachtingen hebben gewerkt, met even grooten ophef over hun eigen werk
gesproken. Maar tevens moesten wij erkennen dat wat C a t u l l u s tot dichter van
een bepaalden kring, tot vertegenwoordiger eener richting maakte, niet het beste was,
wat wij van hem over hebben. Om hem op zijn rechte waarde te schatten, om hem
waarlijk te kunnen liefhebben, om in hem een dichter te kunnen zien van alle eeuwen
en alle volken, moesten wij alleen in aanmerking nemen wat hij persoonlijks en
eigenaardigs heeft: om hem goed te leeren kennen moesten wij wel verre van hem
‘in zijn milieu te plaatsen’ hem uit zijn milieu nemen.
De dichter, die thans onze aandacht vraagt, behoeft niet uit een milieu genomen
te worden: hij staat vóór ons eenzaam, zonderling, aan niemand verwant. Ja er zijn
enkele gegevens, die ons in verzoeking brengen ook zijn naam samen te noemen met
C a t u l l u s en zoovele anderen, doch die gegevens betreffen slechts het uiterlijk.
Naar den geest is hij een eenling, en, laat ik er dat dadelijk bijvoegen, steekt hij als
een reuzengestalte uit boven het heele drukke en bewegelijke troepje in zijn buurt.
Een eenig dichter is L u c r e t i u s , en men kan met goeden grond zeggen de grootste
dichter van Rome: hij de dichter van een leerdicht de rerum natura, dat is niet over
de schoonheden der natuur.... maar over de atomenleer van E p i c u r u s , den koelsten,
kalmsten, minst poëtischen aller wijsgeeren1). Ongeloofelijk en toch waar.
Er is een tijd geweest dat men L u c r e t i u s bewonderde bepaald om de
philosophie, die hij voorstond. Men vereerde in hem den stoutmoedigen bestrijder
van het godsdienstig geloof. Gelukkig zijn wij die kinderjaren te boven. Maar ook
voelen wij ons onafhankelijk genoeg om denzelfden man als dichter te durven
bewonderen, met wien wij om zijn levensopvatting medelijden hebben, wiens

1) ‘Magistri (E p i c u r i ) languida et garrula et iniucunda scripta’ W o l t j e r .
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wereldbeschouwing wij als een troostelooze, erbarmelijke, als eene, die zelfmoord
en zelfvernietiging tot het einddoel des levens maakt, met al het vuur dat in ons is
bestrijden. De jongensachtige sterkgeesterij der Voltaires maakte deze blind voor
het feit dat E p i c u r u s een philosoof is geweest hoogstens van den tweeden rang,
en dat dus als philosoof zijn Latijnsche woordvoerder zeker al heel weinig gezag
heeft. Wat meer zegt: vele zaken, die vóór hem goed waren ingezien heeft E p i c u r u s
weer bedorven. Hiervan één voorbeeld. In navolging van zijn leermeester wil
L u c r e t i u s niet weten van Antipoden. Daarom bestrijdt hij met alle macht hen die,
toch zoo volkomen terecht, beweren (I, 1060-1067)1):
‘dat er, evenals de beelden, die wij in het water zien, zoo ook levende
wezens rondwandelen met het hoofd naar beneden; dat als die de zon zien,
wij de sterren van den nacht aanschouwen, dat ze met ons, om beurten,
de tijden van den hemel deelen, en, parallel aan onze dagen, nachten
doorbrengen.’
Of en in hoeverre L u c r e t i u s soms afwijkt van E p i c u r u s en of hij zelf bij
diens philosophie het een en ander heeft gevoegd is een vraag, wier beantwoording
niet van deze plaats is. Onze landgenoot Wo l t j e r beantwoordt in zijn te recht zoo
gunstig bekende dissertatie die vraag in ontkennenden zin; geleerde vak-mannen,
die door Wo l t j e r s grondig betoog nog niet geheel mochten overtuigd zijn, hebben
sedert de verschijning van U s e n e r s E p i c u r e a al het materiaal bijeen, benoodigd
voor een nader onderzoek. Maar dit is zeker: geen dwaasheden, geen natuurkundige
ongerijmdheden zijn er, waarvoor L u c r e t i u s terugdeinst. Het sterkste staaltje is
zeker wel de voorstelling van de olifanten, wier tanden een muur vormen, die Indië
ontoegankelijk maakt (II, 529 vgg.).
(Ten bewijze dat wij een oneindig groot aantal atomen

1) V i r g i l i u s is verstandiger, althans voorzichtiger: hij laat de zaak in het midden (Gl. I,
247, vgg.)
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moeten aannemen, heeft de dichter dit argument noodig, dat reeds in iedere soort
van atoom-complexen het aantal individuen zeer groot is. Hier weerlegt hij nu een
bezwaar, dat tegen dat argument zou kunnen worden aangevoerd).
‘Wat dat aangaat, dat gij ziet dat sommige schepselen zeldzaam zijn, en
dat hun voortbrengingsvermogen minder groot is - elders, in ver
verwijderde landen kunnen er weer veel van die soort zijn, zoodat toch
weer het getal (nl. dat groote getal, waarop de redeneering berust) wordt
aangevuld. Hieronder bekleeden wel een eerste plaats de olifanten met
hun lange snuiten, wier vele duizendtallen maken dat Indië door een wal
van ivoor is ommuurd, zoodat men er niet kan binnendringen: zóó groot
is dáár het getal dier dieren, waarvan wíj slechts enkele exemplaren
aanschouwen.’
Er is geen twijfel aan: de dichter denkt aan levende olifanten, die thans om Indië
heen staan; de doode olifanten, die sedert de schepping der wereld het ivoor hebben
opgeleverd, benoodigd voor een muur rondom het land, zouden hem voor zijn betoog
weinig baten. En toch - ook zoo'n ivoren muur, die heel Indië omgeeft, is al dwaas
genoeg!
Voor ons heeft L u c r e t i u s zijn groote beteekenis alleen als dichter. Men versta
mij wel! Er zijn er geweest die zeiden: ‘het gedicht van L u c r e t i u s is, in zijn geheel
genomen, een misgreep, een onderneming, die niet kon gelukken, maar het bijwerk
(enkele episoden en beschrijvingen) is prachtig’; wat op hetzelfde neerkomt als
wanneer men zeide: ‘L u c r e t i u s toont zich slechts daar dichter, en kan zich slechts
daar dichter betoonen, waar hij voor korteren of langeren tijd het algemeene plan
van zijn werk uit het oog verliest.’ Die voorstelling is geheel bezijden de waarheid.
De poëzie van het geheel verdient onze bewondering. Niet om het onderwerp, dat
behandeld wordt, maar om de wijze, waarop het wordt behandeld. Iemand kan een
pleidooi voeren voor een slechte, een oneerlijke, zaak, maar hij kan dat doen met
zooveel talent, dat wij
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zijn welsprekendheid moeten bewonderen. Hoe veel te meer zullen wij hem een
dichter moeten noemen, die een wereldbeschouwing, hoe troosteloos, hoe onwaar
ook, met vuur, met gloed, met hartstocht, met een aangrijpende bezieling verdedigt!
Denkt niet dat ik hier L u c r e t i u s het schreeuwend onrecht wil aandoen van hem
ook maar een oogenblik met een advocaat van kwade zaken te vergelijken! Deze
toch is een man, die zelf voor hetgeen hij zegt niets gevoelt; 't is bij hem alles
aangeleerde kunst: en toch onzes ondanks moeten wij ook hem eenige bewondering
schenken. Maar bij L u c r e t i u s welt alles op uit het hart: pectus est quod disertum
fecit. Zijn liefde voor de leer van E p i c u r u s is blind maar hartstochtelijk, 't is de
verblinding van een priester, die opgaat in een mysterieuzen eeredienst. Het onderwerp
zelf, dat hij behandelt, zet zijn geest in vuur en vlam. Reeds in deze verzen (II, 434-6)
hoort men den hartstochtelijken profeet:
‘Want, bij de heiligheid der goden! aanraking is toch een gewaarwording
des lichaams, hetzij er iets indringt van buiten, hetzij iets ons hindert, dat
in ons lichaam is geboren.’
Heeft ooit een mensch meer zich zelven vergeten dan hij, die alle goden van hemel
en aarde tot getuigen roept.... in een betoog, waarvan de slotsom zijn moet dat er
geen goden zijn?
Maar zeker vaart een rilling door 't gemoed van wie niet ongevoelig is voor 't
schoon van een geweldige zeggingskracht, bij 't aanhooren dezer diepgevoelde, vurige
ontboezeming (III, 830-42):
‘Zoo is dan de dood niets en gaat ons niet aan, nademaal onze ziel een
sterfelijk bezit van ons is. En gelijkerwijze wij in vroeger tijd niets
smartelijks hebben ondervonden, toen van alle kanten de Carthagers ten
strijde trokken, en al wat er onder het hooge hemelgewelf is, door 't
schrikkelijk oorlogrumoer geschokt, verstijfd stond van schrik en sidderde,
en het de vraag was voor wier heerschappij
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alle menschen op aarde en ter zee zouden moeten neerknielen, zoo ook
zal ons, als wij er niet meer zijn, daar ziel en lichaam zijn gescheiden (en
immers alleen door de vereeniging van deze twee bestaan wij) zoo ook,
zeg ik, zal ons, die er dan niet meer zijn, niets kunnen overkomen of onze
zinnen treffen, al zou zich de aarde vermengen met de zee en de zee met
de lucht.’
De grondslag van wat L u c r e t i u s den menschen op het hart wil binden is:
‘Aanraken en aangeraakt worden kan alleen wat lichamelijk is.’
Met de gevolgtrekking hiervan: ‘al wat bestaat is van lichamelijken aard’ neemt
een aardig loopje de wijsgeer S e n e c a (Ep. 106). Daar haalt hij die woorden aan
en, terwijl hij L u c r e t i u s parodieert, bewijst hij dat toorn, liefde, droefheid,
hebzucht, wreedheid, dapperheid, voorzichtigheid, zachtmoedigheid enz. lichamen
zijn. Doch aan dat betoog voegt hij dit slot toe:
‘Zoo heb ik dan, om u genoegen te doen, mijn waarde Lucilius, deze
kwestie behandeld. Wat gij hierop zeker zult willen zeggen, zal ik maar
dadelijk uitspreken: wij spelen een belegeringsspelletje, en verkwisten ons
vernuft aan nutteloosheden. Zulke dingen maken een mensch niet goed
maar geleerd. Verstandig zijn is een zaak, die meer voor de hand ligt, en
heel wat eenvoudiger is. Voor gezond verstand is niet veel geleerdheid
noodig. Maar wij doen met de philosophie wat we met alle dingen doen:
wij verkwisten haar aan het onnoodige. Aan alles gaan wij ons te buiten,
ook aan de wetenschap: niet voor het leven leeren wij, maar voor de
school.’
Zulke dingen maken een mensch niet goed, maar geleerd. Zeker heeft S e n e c a
hierin gelijk, maar L u c r e t i u s heeft er anders over gedacht. Wel degelijk heeft
deze zijn wijsbegeerte aan het leven willen dienstbaar maken, wel degelijk heeft hij
zich van harte overtuigd gehouden dat het omhelzen zijner leer niet alleen der
menschen levenslot ver-
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zachten, maar ook hun zeden verbeteren zou. Nu maken angst en onkunde de
menschen niet alleen rampzalig maar ook slecht. Eén geneesmiddel is er: ‘de
beschouwing der natuur.’ Hoort zijn eigen voortreffelijke verzen, die behalve op
andere plaatsen ook voorkomen II, 55-61:
‘Want gelijk kinderen angstig zijn en in de duisternis alles vreezen, zoo
vreezen wij in 't volle daglicht soms dingen, die niet meer te vreezen zijn
dan die waarvoor kinderen zich angstig maken en die zij zich verbeelden
dat zullen gebeuren. Dien angst der ziel, die duisternissen moet niet het
zonlicht verdrijven maar de beschouwing en de studie der natuur’.
En omdat hij van zijn philosophie die heerlijke uitkomst verwacht, daarom heeft
hij haar lief met geheel zijn hart, daarom wil hij haar voor anderen ‘smakelijk’ maken.
Die populaire, en bij het bespreken van een groot dichter schijnbaar weinig gepaste
uitdrukking ontleenen wij aan de uitnemende verzen, waarmede L u c r e t i u s zelf
zijn bedoeling beschrijft (I, 933-950):
‘En dan: dat ik over zoo'n duistere zaak zoo heldere verzen maak, alles
aanroerende met de liefelijkheid der poëzie, ook dit geschiedt niet zonder
plan. Want evenals geneesheeren, wanneer ze aan kinderen leelijke
medicijnen willen ingeven, eerst den rand der bekers besmeren met zoeten
gelen honig, opdat der kinderen onnoozelheid worde misleid, maar niet
door die misleiding iets kwaads ondervinde, integendeel aldus de
gezondheid wederkrijge, zoo ook wilde ik, daar deze mijn stof aan
onkundigen meest onsmakelijk voorkomt en de menigte er voor terugdeinst,
u mijn leer ontvouwen in de zoete taal der Muzen en als 't ware alles met
honig besmeren, of ik ook misschien op deze wijze uw geest aan mijn
verzen boeien kon en gij onderwijl een inzicht kreegt in den geheelen
samenhang der natuur’.
Terecht onsterfelijk is het beeld geworden, waardoor
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hij zijn lezers verzoent met - neen tot liefdevolle bewondering opwekt van - den
onveranderlijken loop der natuur (II, 77 vgg).
‘Het eene geslacht groeit op, het andere vergaat; in een korten tijd wisselen
de geslachten der levenden en geven elkaar als in den wedloop de
levensfakkel over’.
Nog plechtiger, nog aangrijpender klinkt de beschouwing derzelfde zaak (II, 575
vgg.):
‘Nu hier dan daar heeft het leven de overhand, en wordt ook weer
verslagen; met het rouwgeklaag mengt zich het gekrijt, dat kinderen
aanheffen, als ze het eerste levenslicht zien; geen avond volgt op den dag,
geen morgen op den nacht, die niet tegelijk met kindergeween het
rouwgebaar heeft gehoord, den begeleider van dood en begrafenis’.
Het is een aardig en volkomen waar gezegde van M a r t h a in zijn aan treffende
opmerkingen zoo rijk, boeiend geschreven boek ‘le poème de Lucrèce’, dat
L u c r e t i u s met zijn atomen op een vertrouwelijken en vriendschappelijken voet
omgaat. Zoo is het. Daar L u c r e t i u s in de atomenleer van E p i c u r u s het
geneesmiddel ziet voor al de rampen en ellenden, waaronder de menschheid gebukt
gaat, daarom heeft hij zijn atomen lief, hij leeft er mede mee; als legerscharen in de
oneindige ruimte ziet hij ze opmarcheeren, elkaar aanvallen, verslaan, verdrijven.
Ze doen hem prachtige beelden aan de hand. Ik noem als eerste voorbeeld het
welbekend beeld der dansende stofjes in het zonlicht, waarmede L u c r e t i u s zijn
lezers er een voorstelling van tracht te geven hoe eens in de oneindige ruimte de
atomen hebben heen en weer gevlogen en met elkander in aanraking zijn gekomen
(II, 102 vgg.):
‘Een beeld van wat ik daar vermeld en een voorstelling staat ons steeds
voor oogen. Zie maar eens, als het licht der zon en hare stralen een duister
vertrek binnendringen, dan neemt gij vele kleine stofjes waar, die in de
ruimte, in de zonne-
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stralen zelve zich vermengen en als in eeuwigen strijd gevechten leveren,
in scharen strijdende en nooit ophouden: voortdurend verkeerende in
scheiding en vereeniging, zoodat gij hieruit kunt opmaken wat het te
beteekenen heeft dat de atomen in het groote ledig steeds in beweging
zijn. Althans in zooverre als een kleine zaak een voorbeeld kan zijn en
een denkbeeld geven van een groote’.
Ze zijn in eeuwige beweging, de atomen, en toch schijnt het heelal in rust te
verkeeren. Prachtig wordt die schijn verklaard door deze beelden (II, 317 vgg.):
‘Dikwijls gaan op een heuvel de woldragende kudden heen en weer het
welige gras scherende; ieder schaap loopt daar heen waar de van versche
dauw parelende halmen hem lokken; de verzadigde lammeren dartelen en
springen vroolijk op en neer: op een afstand schijnt dat alles tot één massa
samengesmolten, het is een witte vlek, die stil staat op den groenen heuvel.
En als groote legioenen in haar loop uitgestrekte velden vullen, een beeld
opleverend van een gevecht, dan gaat de glans ten hemel, de heele grond
om hen schittert van koper; de bergen, door het geschreeuw getroffen,
weerkaatsen dat naar den hemel, ruiters draven rond en doorvliegen groote
ruimten in snellen loop... en toch is er op de bergen een plaats, van waaruit
dat alles schijnt stil te staan... een glanzige plek op het veld.’
Ja eenmaal maakt zelfs het spreken over zijn atomen hem grappig (I, 915 vgg).
Na betoogd te hebben dat de atomen op zich zelf geen verschillende geaardheid
hebben (dat er geen vuur-atomen, water-atomen enz. zijn) maar dat uit hun
verschillende ligging de verschillende stoffen ontstaan, maakt hij zijn tegenstander
af met dit argument:
‘Kortom wanneer gij meent dat wat gij in de geschapen wereld
waarneemt niet kan ontstaan tenzij er atomen zijn met dezelfde natuur
begaafd, dan gaat het begrip atomen voor u verloren; dan
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zullen atomen ook schudden van lachen en met zilte tranen hun wangen
bevochtigen.’
m.a.w. ‘dan zouden er ook gelach- en gehuilatomen moeten zijn.’ Dat dit de bedoeling
is der in deze verzen vervatte ongerijmdheid blijkt uit de breedere uitwerking II, 973
vgg.:
‘Kortom, toegegeven dat eerst dan de dieren kunnen voelen, wanneer
men ook aan hun elementen gevoel toekent, hoe is het dan met die
elementen, waaruit in het bizonder de mensch is samengesteld? Die moeten
dan ook kunnen schaterlachen en hun wangen besproeien met tranen, dan
kunnen die ook heel wat redeneeren over de samenvoeging van de dingen
en vragen wat hun eigen eerste elementen zijn: immers daar zij gelijksoortig
zijn aan heele menschen, moeten zij ook weer uit andere elementen bestaan,
enzoovoort zonder einde. Immers ik zal de redeneering zóóver dóórtrekken
dat ook wat gij spreken, lachen, begrijpen noemt ontstaan is uit dingen die
dat zelfde doen. En als wij inzien dat dit dwaas en ongerijmd is, maar dat
lachen kan wie niet uit lachende elementen is samengesteld, en begrijpen
en redeneeren wie niet uit verstandige en welbespraakte elementen is
geworden, zouden dan niet alle wezens, die wij zien dat gevoel hebben,
kunnen zijn ineengevoegd uit elementen, die gevoel missen?’

II.
‘Schoone episoden in een droog en vervelend gedicht.’ Zóó stelt zich allicht
L u c r e t i u s ' werk voor wie hem slechts bij geruchte kent. Die voorstelling, we
zeiden het reeds, is geheel valsch. Door het heele werk heen bezielt den dichter
dezelfde hartstocht, gloeit hij van hetzelfde vuur. En al maakt hij zich warm voor
zaken, die alle andere dichters koud laten, al ontvlamt hij in woede tegen juist datgene
wat gewoonlijk door dichters pleegt geprezen en verheerlijkt te worden, zijn liefde
is inniger, zijn hart vuriger
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dan de hartstochten der meeste dichters zijn. Door het heele gedicht heen klinkt één
toon: die van diep medelijden met de rampzalige menschheid, die door onkunde en
verblinding ten prooi is aan voortdurenden angst, aan hartstochten, begeerten en
zonden. Zoo gaarne zou de dichter haar van deze kwalen verlossen, want zelf heeft
hij er onder geleden of althans dat lijden in zijn omgeving gade geslagen met
droefheid... en ergernis. Hij haat ze die machten, die de menschheid drukken, kwellen
en afmatten; hij valt ze aan met ontembaren moed, hetzij ze heeten zonde, geloof of
liefde. Ja, de liefde vooral, de door alle andere dichters geprezene en verheerlijkte
moet zijn ongenade verduren. Hij sleurt haar door het slijk, vertrapt en bespot haar.
Nergens vindt men een beschrijving van een zoo onbeschaamd, meedoogenloos
realisme als die waarmee L u c r e t i u s aantoont wat volgens de wijze natuur de
liefde wezen moet, nergens een zoo bitteren hoon als waarmee hij lacht over de rol
die zij zich, dank der verblinding der menschen, aanmatigt. 't Was een meesterlijke
greep van M a r t h a om, waar hij dit laatstgenoemde deel van L u c r e t i u s ' poëzie
behandelt, den lezer in herinnering te roepen den welbekenden roman Adolphe van
B e n j a m i n C o n s t a n t . Daar ziet gij een jongeling, die, in banden verstrikt, welke
hij zich uit ijdelheid en zelfbehagen heeft aangelegd, langzamerhand alle vrijheid,
alle macht over zich zelven verliest. Hij wil zich losmaken, maar pas heeft hij daartoe
het besluit genomen, of hij verlangt naar de welbekende boeien terug, en nauwelijks
voelt hij die weer, of hij begint ze af te schudden. Zoo leeft hij voort in een folterende
afwisseling van doen en ongedaan maken; voortdurend bezig gehouden door één,
telkens weer nieuw werk, verteert hij zijn krachten, ziet alle gaven hem geschonken
wegkwijnen, hij wordt de moordenaar van zijn eigen geest, en, vreeselijke tragedie,
hij is gedoemd ook haar dood te martelen, op wie zich al zijn gedachten concentreeren.
Voorwaar een livre navrant, dat kleine verhaal van twee personen en ééne situatie;
maar al het navrante, dat er in zulk een situatie kan zijn, heeft nooit

Onze Eeuw. Jaargang 4

265
iemand beter gevoeld dan L u c r e t i u s . De verzen, waarin hij zegt:
‘Voeg hierbij dat men het leven doorbrengt onder de heerschappij van een
ander, en dat de ziel, die dat gevoelt, zich pijnigt van spijt dat ze leeft in
werkeloosheid en sterft door liederlijkheid’
zouden, naar M a r t h a 's geestige opmerking, tot motto van C o n s t a n t 's novelle
kunnen strekken.
‘Rampzaligen,’ zoo roept L u c r e t i u s zijn lezers toe ‘wat kwelt gij u
zelven door dwaze voorstellingen van 't geen niet bestaat, door een stomme
verbazing en bewondering die gij schenkt aan allerlei wat niets verdient
dan een kalme, nuchtere beschouwing. En alsof alle smarten, die gij
verduurt op zich zelf nog niet genoeg waren om uw aanzijn te verbitteren,
moedwillig maakt gij u zelven wijs dat ze eeuwig zijn zullen, dat zelfs de
ontbinding van uw lichaam u er niet van zal verlossen. Ontwaakt toch uit
uw benauwde droomen en luistert naar de stem der rede’.
Een dichter die tot nuchtere beschouwing opwekt, die de stem der rede tot de zijne
maakt, wel een vreemd verschijnsel; vreemder nog dat de koelheid, die hij aanprijst,
geen oogenblik het vuur dat in hem gloeit, vermag te temperen. Want, op
wonderbaarlijke wijze tot één persoon versmolten, is L u c r e t i u s dichter en wijsgeer
te gelijk.
Volgen wij een oogenblik den gang zijner wijsbegeerte. Dat ze niet zoo heel kwaad
is doordacht kan men toegeven, maar dat het een dichter is, die haar voordraagt, dat
hoort gij aan iedere versregel.
Voorop staat deze stelling: de wetenschap dat alles uit atomen bestaat, die zich in
hun beweging hebben vereenigd, ontheft van het geloof aan goden als scheppers en
bestuurders. Gij vindt die stellig duidelijk uitgesproken II, 1090-1104:
‘Als gij dit alles goed begrijpt, dan ziet gij dadelijk de natuur vrij,
ontslagen van trotsche meesters, alles doen uit zich zelf, zonder inmenging
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der goden. Want bij de heilige gemoedsrust der goden, die een vredig en
onbekommerd leven leiden, wie kan de geheele oneindigheid besturen,
wie in zijn hand de teugels houden van het onbegrensde, wie alle hemelen
doen wentelen en alle aarden met hemelvuur verwarmen, en op alle plaatsen
altijd aanwezig zijn, zoodat hij door wolken duisternis maakt en den stillen
hemel door donderslagen doet dreunen, en bliksems neerschiet en daarmee
vaak zijn eigen tempels verwoest, of in de eenzaamheid gaat en dáár woedt,
zeker om dat wapen in oefening te houden, dat zoo vaak de schuldigen
voorbij gaat en de onschuldigen doodt’.
‘Want - goden zijn er, maar zij bekommeren zich noch om ons, noch om de overige
wereld’. In onsterfelijke verzen is ook weer deze, zoo weinig dichterlijke, gedachte
uitgedrukt (II, 645 vgg.):
‘Want de natuur der goden moet in vollen vrede een eeuwig leven
genieten ver van ons bestaan en doen verwijderd; want ontdaan van smart,
ontdaan van gevaren kan zij niet door goede daden verbonden worden,
noch ontsteken in toorn’.
En ten tweede: ‘is alles voortgekomen uit een aaneensluiting der atomen, wier
eerste oorzaak toeval is, dan begrijpen wij dat, volgens de vaste wet der natuur, alles
ook weer los raakt en eindelijk uiteen valt. Wij zien dan ook alles verouderen. Hoort
de prachtige verzen, waarmee de zichtbare, ontwijfelbare ouderdom en uitputting
der wereld beschreven wordt (II, 1150 vgg.):
Het leven is geknakt, de uitgeputte aarde brengt ternauwernood kleine
levende wezens voort, zij die alle soorten heeft voortgebracht, en door
haar vruchtbaarheid groote dieren heeft doen opgroeien. Zij heeft uit eigen
kracht het rijke graan en de welige wijngaarden voor de menschen doen
groeien, zij gaf uit zich zelve zoete vruchten en malsche weiden, wat alles
nu ternauwernood groeien wil door onze bemoeiing. Wij matten onze
ossen
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en ploegers af, wij, ternauwernood voldoende door ons veld gevoed,
verteren onze ploegen, zoo karig is nu het veld met zijn vruchten en laat
ze slechts groeien door onze moeite. De oude ploeger schudt het hoofd en
klaagt dat al zijn arbeid te vergeefs is. En als hij onzen tijd met den ouden
tijd vergelijkt, prijst hij zijn vader gelukkig. Eveneens beschuldigt de
eigenaar van een ouden en afgeleefden wijngaard de tijdsomstandigheden,
vermoeit den hemel met zijn klachten en heeft er steeds den mond vol van
hoe het oude, vrome menschengeslacht zich gemakkelijk van zijn klein
gebied heeft kunnen voeden, toen ieder voor zich een zooveel kleiner
grondstuk bezat: hij ziet niet in dat alles langzaam wegkwijnt en ten grave
gaat, door het lange leven uitgeput.’
‘Alles vergaat en valt uiteen, ook onze ziel. Want ook zij is van lichamelijken
aard. Immers: aanraken en aangeraakt worden kan alleen wat lichamelijk is’ - en de
ziel wordt getroffen door aanrakingen van geheel lichamelijken aard: als voorbeeld
kan dienen de dronkenschap, wier werking in deze verzen zoo uitnemend plastisch
beschreven wordt:
‘Waarom, wanneer de kracht van den wijn den mensch is
binnengedrongen, en zijn gloed zich in zijn aderen heeft verspreid, volgt
er een zwaarheid der ledematen, worden zijn beenen belemmerd en wankel,
wordt zijn tong traag, zijn geest troebel; zijn oogen zwemmen, er komt
geschreeuw, gehuil en twist, en al wat er verder volgt, - waardoor, vraag
ik, komt dat alles dan hierdoor, dat de macht van den wijn in het lichaam
den geest schokt?’
En - is de ziel voor dergelijke schokken vatbaar, dan behoeft de schok maar een
sterkere te zijn om de ziel voor goed te ontbinden.
‘Als men deze twee dingen (nl. dat de wereld niet door goden wordt bestuurd, en
dat de ziel even goed als het lichaam te gronde gaat), wél bedenkt’, zoo redeneert
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de dichter, ‘dan verdwijnen twee zaken, die onzen innigsten haat verdienen.’
Vooreerst: de vrees voor den dood. ‘Deze maakt de menschen niet alleen
ongelukkig.... maar ook slecht.’
Een zonderlinge en onverwachte bewering, die laatste. Maar ze wordt verdedigd
met een welsprekendheid, die zelfs in een vertaling in proza niet kan nalaten oprechte
bewondering te wekken voor den dichter, die een zoo ver gezochte, spitsvondige
gedachte in zulk een kleed wist te steken:
‘Hebzucht en blinde eerzucht, die de rampzalige menschen dwingen de
grenzen des rechts te overschrijden en, deelgenooten en helpers in
misdaden, dag en nacht met inspanning aller krachten zich af te sloven,
te streven naar groote bezittingen, die kwalen des levens worden voor niet
het kleinste deel gevoed door vrees voor den dood. Want nederige staat
en armoede schijnt hun onveilig: dat schijnt hun het voorportaal des doods.
En terwijl de menschen dus, door valsche vrees verschrikt, zich vér daarvan
willen verwijderen, verrijken ze zich door burgerbloed, vermeerderen
steeds hun schatten en stapelen moord op moord. Broeders verheugen zich
wreedaardig over den dood van broeders, men schuwt en vreest maaltijden
met verwanten. En eveneens, tengevolge dierzelfde vrees, verteert hen de
nijd: “dat daar nu die ander machtig is vóór hunne oogen, dat men tot hém
opziet die daar in eere wandelt, en dat zij zelve zich wentelen in duisternis
en slijk.” Zoo klagen zij. Voor roem en standbeelden dooden ze elkander.
Ja zelfs door die vrees voor den dood bevangt vaak de menschen een
tegenzin tegen het levenslicht en vol smart berokkenen ze zich zelven den
dood, vergetende dat juist de vrees voor den dood de oorzaak is van hun
verdriet, dat deze den eerbied voor het goede verbreekt, de banden der
vriendschap scheurt, en de deugd
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verkeert in 't gruwelijkst onrecht. Vaak toch hebben menschen hun
vaderland en hun huis verlaten om maar de poorten des doods te
vermijden.’
En - evenals de vrees voor den dood, zoo verdwijnt, bij een juist inzicht der
menschen in het wezen der dingen, ook de religio, die hen nu vervolgt en aandrijft
tot gruwelen. Eén gruwel, indertijd door religio veroorzaakt, wordt met sprekende
kleuren geschilderd (I, 84 vgg.):
‘Zooals eens te Aulis, de uitgelezen aanvoerders der Danäers, het altaar
van Diana bezoedelden met het bloed van I p h e g i n i a . Toen de offerband,
om haar maagdelijken haartooi gebonden, ter weerszijden van haar wangen
afviel, en zij merkte dat haar droeve vader vóor het altaar stond en dat om
zijnentwil de offerknechts het mes verborgen en dat haar medeburgers
weenden toen ze haar zagen, toen viel ze stom van vrees op de knieën,
maar toen mocht het de arme niet baten dat zij den koning het eerst den
vadernaam had geschonken; want door mannenhanden opgelicht werd ze
bevend naar het altaar gedragen, niet om door een blij bruiloftslied te
worden begeleid, maar om op onreine wijze, zij de reine, juist op haar
huwelijkstijd als slachtoffer te vallen van haar eigen vader opdat maar de
vloot een gunstigen wind zou hebben voor de uitvaart. Tot zulke gruwelen
vermocht de godsdienst te drijven’.
Verdenk hier den dichter niet van holle oratorie: verbeeld u niet dat hij zich hier
kunstmatig opwindt tot welsprekende verontwaardiging over een gebeurtenis, waarvan
uit een vèr verleden slechts een flauw gerucht tot hem is doorgedrongen.
Hij neemt een bizonder treffend en algemeen bekend voorbeeld uit de vroegste
oudheid, maar, waar 't er om te doen is aan te wijzen tot wat een gruwelen de religio
wel kan leiden, had hij even goed een geval kunnen vermelden bijna uit den tijd zelf
waarin hij leefde. Wel is in 't jaar 97 (toevallig juist L u c r e t i u s ' geboortejaar),
plechtiglijk
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door den senaat een besluit genomen ‘ne homo immolaretur.’1) Maar P l i n i u s (†
79 n. Chr.), die van dat besluit melding maakt, voegt onmiddellijk er bij: ‘etiam
nostra aetas vidit.’2)
Over 't algemeen is bij de Romeinen de godsdienst een oorzaak van voortdurende
vrees. Bij alles wat men verricht vreest men booze voorteekenen, en om deze te
vermijden, heeft men wel vaste formules uitgevonden, die vóór iedere gewichtige
handeling moeten worden uitgesproken, maar nóg staat men er voortdurend aan
bloot; bij 't verlaten van zijn huisdeur den voet te stooten aan den drempel is voor
den consul genoeg om hem de voorgenomen senaatszitting te doen verdagen; een
veldheer durft geen slag te leveren als hij op weg naar 't terrein waar hij den vijand
wil afwachten een naam heeft opgevangen, waarin hij cave ne eas3) meent te hooren.
Van formulae is het heele leven der Romeinen, het openbare zoowel als het bizondere
vol, en vroeg men hen waarom ze zich juist onveranderlijk van deze, en geene andere
bedienen, zij zouden niet anders kunnen antwoorden dan: ‘de ondervinding van vele
geslachten heeft geleerd dat door deze formules de goden gunstig worden gestemd,
we zouden het niet wagen er een letter in te veranderen, want dan konden ze de goden
misschien verbitteren in plaats van verzoenen.’ De Romein kent ze eigenlijk niet die
goden, die hij zoozeer ontziet. Wel zijn 't aan den eenen kant de goden der natuur en
des hemels, regeerende in bepaalde deelen des heelals, maar bij hen voegen zich de
ontelbare machten der onderwereld, niet zoozeer godheden als wel spoken met allerlei
nukken en grillen, en hun kleingeestigheid en plaagzucht draagt de Romein ook over
op de machtige gebieders des heelals. Geen vroomheid des harten beveiligt tegen de
kwaadwilligheid der in alles, ook in het onbeduidenste, zich indringende kwelgeesten.
Ze moeten hun zin hebben en die zin is zoo nukkig en willekeurig dat het een
onbegonnen

1) ‘Voortaan mogen geen menschenoffers meer plaats hebben.’
2) ‘Onze tijd heeft ze nog gezien.’
3) ‘Pas op om te gaan.’
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werk zou zijn te onderzoeken waarom? De geheele staatsregeling, het geheele recht
is een samenstel van beproefde kunstgrepen om den toorn der goden te bezweren.
En nog, zonder dat iemand zich bewust is dat er iets verzuimd is van wat de goden
eischen, iets gedaan wat hen zou kunnen boos maken, verschrikken ze herhaaldelijk
de angstige gemoederen door tegennatuurlijke verschijningen. En er kan van geen
zoo onzinnig prodigium bericht worden gebracht, door wien ook, of algemeen wordt
aan het bericht geloof gehecht. L i v i u s is vol van de absurdste prodigia, en ten
bewijze een hoe groote macht over de gemoederen dit echt kinderachtig bijgeloof in
tijden van vergevorderde beschaving ook over de meest ontwikkelden bezat haal ik
u dit voorbeeld aan uit Ta c i t u s . Hij gaat de samenzwering van P i s o beschrijven,
en om den lezer te voren reeds in de stemming te brengen, passend bij een verhaal
zoo vol verschrikkelijkheden, weet hij niet beter te doen dan hem een stelletje prodigia
voor den geest te brengen, volkomen verzekerd dat dan zijn verhaal de gewenschte
uitwerking niet zal missen. Wij hooren hem als 't ware zijn verhaal aanheffen met
een stem waarmee tegenwoordig iemand kinderen zou trachten bang te maken.
‘In het eind des jaars werden wonderteekenen openbaar gemaakt,
voorbeelden van aanstaande onheilen: bliksemstralen, zóó talrijk als nooit
te voren, en een komeet, welks kwade invloed steeds door bloed van
aanzienlijken is afgewend. Kinderen werden er geboren met twee hoofden;
tweekoppige dieren kwamen op den openbaren weg uit den moederschoot
te voorschijn of werden daarin gevonden bij offeranden, waarbij zwangere
dieren plegen geslacht te worden. En..... in het land van P l a c e n t i a werd
bij den weg een kalf geboren, dat zijn kop aan zijn poot had zitten. Daarop
grondden de priesters hun voorspelling dat er een nieuw hoofd van het
wereldrijk te wachten was.’
De goden der Romeinen hebben niets eerbiedwaardigs,
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niets liefelijks; hen omschijnt niet de glans der poëzie als die der Grieken; men zou
hun leven en lotgevallen niet kunnen vertalen. De Romeinen zelve zijn niet met hen
vertrouwd: uit verscholen hoeken van Italië zijn ze plotseling voor den dag gekomen
met een nasleep van allerlei onbegrijpelijke en wreedaardige ceremoniën; het angstige
Romeinsche volk heeft, zonder uit hen een keuze te durven doen, hen opgenomen
in die stad, die alles opnam wat in de door haar overwonnen steden werd gevonden;
daar hebben ze het burgerrecht verkregen. Ze hebben geen enkele eigenschap
aangenaam voor het menschelijk gemoed, ze wekken in de menschelijke gedachte
geen enkel liefelijk beeld op. Vrees boezemen ze de menschen in en die vrees is met
haat vermengd. Niets kan er verricht worden in de huizen of op de markt, in den
senaat of in het rechtsgebouw, of zij beloeren de Romeinen en zien hen op de vingers.
Ze zijn, naar M a r t h a 's geestige uitdrukking, geen eerbiedwaardige overheden die
met strenge doch weldadige hand den Staat besturen, maar lastige en plagerige
politieambtenaren, steeds er op uit de onschuldigste vrijheid te belemmeren. Zwaar
drukte de Romeinsche godsdienst op de gemoederen en niet de minste liefelijkheid
verzachtte dat juk. Zoo komt het dat, terwijl de leermeester E p i c u r u s in zijn
bestrijding der goden kalm en bezadigd kan blijven, L u c r e t i u s met onverholen
woede op hen aanvalt; met even innige liefde als hij zijn scheppingstheorie verdedigt,
met even innigen haat valt hij den godsdienst aan als om zich te wreken over al het
leed, door haar gesticht. Zijn heftige aanval heeft niets van oratorisch pathos, maar
komt voort uit een gevoel dat even echt is als krachtig.

III.
Krachtig en echt is het gevoel dat L u c r e t i u s bij het schrijven van zijn werk
beheerscht, tot in het diepst zijner ziel is hij overtuigd van de waarheid der
Epicureïsche philosophie, die hij zijn lezers aanbeveelt, en de taal dier aanbeveling
gloeit van een vuur dat er brandt in zijn
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eigen borst. Maar - een eerlijk en overtuigd pleitbezorger is nog geen dichter, een
vurige pleitrede in verzen nog geen gedicht. Een overtuiging, hoe innig ook, is een
zaak van het verstand; den dichter drijft het hart tot spreken. En ongetwijfeld is bij
L u c r e t i u s het gemoed meer aan het woord dan de rede. Ja, wel wil hij overtuigen,
doch dat is niet zijn einddoel, maar slechts het middel om tot een doel te geraken:
en het doel dat hij zich voorstelt vervult zijn hart met de meest oprechte geestdrift.
Hij voert een strijd met ontembaren moed, daar hij de heilrijke gevolgen der gehoopte
zegepraal vóór zich ziet. Hij strijdt tegen machten, die hij haat, omdat zij de
menschheid verontrusten; want het gezicht dier beangste en gejaagde menschheid
wekt zijn innige deernis. Angst en vrees wegnemen dat is zijn doel, dat was het ook
van E p i c u r u s volgens de schoone beschrijving waarmee het zesde boek aanvangt:
‘Het roemrijk Athene gaf het eerst den deerniswaardigen stervelingen de
veldvruchten, veredelde hun leven en stelde hun wetten, maar ook
verschafte hun die stad de eerste vertroosting in hun bestaan, door een
man voort te brengen, die bevonden werd een aanleg te hebben om alles
te spreken met den mond der waarheid, wiens wijdverbreide, aloude roem,
nu hij gestorven is, om zijn goddelijke vondsten ten hemel stijgt. Want,
daar hij zag dat den menschen alles ten dienste stond, wat voor
levensonderhoud noodig is, dat het leven, zoover dat mogelijk is, in
veiligheid verkeerde, dat sommige menschen overvloed hadden van
rijkdom, dat ze machtig waren door eigen eer en aanzien en door den roem
hunner kinderen, maar dat desniettemin ieders gemoed in onrust verkeerde,
dat de ziel het leven kwelde met droeve klachten en vaak werd gedwongen
door woeste stormen te worden geslingerd, toen begreep hij dat het hier
het vat was dat het kwaad veroorzaakte, en dat door de onzuiverheid
dáárvan alles er in
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werd bedorven wat er van buiten inkwam, hoe goed het ook was: het vàt
bleek hem hol en lek te zijn, zóódat het niet kon worden gevuld of wel het
ontreinigde al wat het had opgenomen met een weerzinwekkenden smaak...
Daarom dan zuiverde hij het gemoed door woorden der waarheid, hij
maakte een eind aan begeerte en vrees, hij wees wat het hoogste goed was
waarnaar wij moesten streven, en duidde den weg aan, waarlangs wij recht
daarop aanhouden konden. Hij leerde wat er hier en daar in de
vergankelijke wereld voor kwaad was, wat ontstond en zich verbreidde
door een natuurlijke oorzaak of kracht, daar de natuur het zóó had beschikt,
en hoe men dat kwaad kon tegengaan. En dan bewees hij dat het
menschenras vaak zonder reden stormen van angst verwekte in zijn eigen
ziel. Want... (en dan volgt weer de vergelijking der onkundigen met
kinderen, die bang zijn in donker).’
Angst en vrees, dat zijn de vijanden, waartegen L u c r e t i u s te velde trekt. En
hoe talrijk zijn de dingen, die den ‘deerniswaardigen stervelingen’ schrik en
ontsteltenis aanjagen! Het hemelvuur en dondergerommel. Voortreffelijk wordt de
vrees daarvoor beschreven en bestreden (VI, 387 vgg.):
‘Want als het J u p i t e r en andere goden zijn die 't schitterend
hemelgewelf door ontzettend gedreun doen daveren, en hun bliksems
werpen waar het hun behaagt, waarom maken zij dan niet dat degenen,
die voor een afgrijselijke misdaad niet zijn teruggedeinsd, door hun
schichten getroffen, uit hun doorboorde borst vuur spuwen, een treffend
voorbeeld voor alle menschen, maar ligt veeleer in brandend vuur geboeid
hij, die zich van geen schuld is bewust, plotseling door hemelvlammen
getroffen? Waarom ook bezoeken de goden vaak onbewoonde plaatsen
en doen daar vergeefsch werk, of oefenen zij dan hun armen en stalen hun
spieren? Waarom laten ze vaak den schicht huns vaders zich afstompen
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op den grond, waarom laat hij zelf dat toe en bewaart zijn wapen niet tegen
zijn vijanden? Eindelijk, waarom zendt J u p i t e r nooit bij geheel helderen
hemel zijn vuur en donder naar de aarde? Of is 't soms dat hij, wanneer er
wolken zijn opgekomen daar zelf op afdaalt, om meer van nabij zijn schot
te richten? En wat heeft het voor zin dat hij zijn bliksem werpt in de zee?
Wat hebben de golven misdreven en het watervlak? En dan... is 't zijn
bedoeling dat wij ons voor den bliksem zullen hoeden, waarom zorgt hij
dan niet dat wij dien zien geworpen worden? Of wil hij ons onverhoeds
door zijn vuur treffen, waarom laat hij dan van den zelfden kant den donder
rollen, zoodat wij 't vuur kunnen vermijden, en verwekt hij te voren
duisternis en gerommel? En hoe kan hij dan den bliksem naar verschillende
kanten werpen, wat toch niemand zal ontkennen dat vaak gebeurt. Want
't geschiedt vaak en moet geschieden dat op den zelfden tijd de bliksem
valt op vele plaatsen, evenals op vele plaatsen tegelijk vaak de regen valt.
Ten slotte waarom vernielt Jupiter vaak de heilige tempels der goden,
verwoest door vijandig vuur zijn eigen heerlijke woonsteden, verbreekt
de schoon gewerkte goden beelden en berooft ze door één geweldigen slag
van hun schoonheid? Waarom treft hij meestal hooge plaatsen en zien wij
de sporen van zijn vuur het meest op de toppen der bergen?’
Met evenveel kracht en gloed bestrijdt L u c r e t i u s het geloof aan monsters (V,
878 vgg.):
‘Centauren zijn er nooit geweest: het is niet mogelijk dat er wezens
bestaan uit veelsoortige ledematen samengevoegd, zoodat toch elk van
die verschillende wezens zijn eigen kracht zou kunnen hebben. Dit kan
ook de domste begrijpen. Vooreerst: het fiere paard is na drie jaar in zijn
volle kracht; het menschenkind geenszins: dat zoekt dan vaak nog in den
slaap de moederborst. En als
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het paard van ouderdom verkwijnt, dan begint bij knapen eerst de bloei
der jeugd en tooit hun wangen met zacht dons. Denk dus niet dat er
Centauren kunnen zijn, uit mensch en paard samengesteld, of Scyllas, van
onderen uit hondenlichamen bestaande, of andere wezens uit strijdige
deelen vereenigd, die niet gelijkelijk opgroeien en tot volle kracht komen,
of te gelijk door ouderdom hun kracht verliezen, die niet van één zelfde
liefde gloeien, niet één geaardheid hebben, voor wier lichamen niet
hetzelfde aangenaam is. Immers, wij zien het baardig vee gedijen bij cicuta,
wat voor menschen een zwaar vergif is. En vuur... dat brandt toch evenzeer
de rossige leeuwen als alle wezens, die op aarde bestaan, van vleesch en
bloed: dus hoe heeft er ooit een schepsel kunnen zijn van voren leeuw,
van achteren slang, in 't midden de Chimaera zelve, die uit haar mond
vlammen blies? Hij derhalve die verzint dat in den eersten tijd der wereld
zulke wezens hebben kunnen geboren worden, zich beroepend op dat ijdele
woord: “in den beginne”, die kan op gelijke wijze nog heel wat meer met
woorden in het leven roepen: hij kan beweren dat er toen rivieren
stroomden van goud en paarlen zaten aan de boomen, of dat er menschen
waren van zoo ontzaglijke gestalte, dat ze zeeën konden overschrijden en
met hun handen het hemelgewelf om zich laten heendraaien. Want, al
waren er in den tijd, toen de aarde voor het eerst levende wezens
voortbracht, ook nog zoovele zaden aanwezig, daaruit volgt nog niet dat
er gemengd vee is kunnen geboren worden en dieren, uit veelsoortige
ledematen bestaande. Want van kruiden en planten zijn ook nu vele soorten
voorhanden, die op aarde groeien, maar waaruit niets veelsoortigs kan
worden geboren.’
Van waar bij L u c r e t i u s die vaste overtuiging? Wat drijft hem om die overtuiging
met zooveel nadruk uit te
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spreken? Waarom verdedigt hij haar met zooveel vuur en hartstocht? Op al die vragen
geldt als eenig antwoord: L u c r e t i u s is een teergevoelig, weekhartig man. Stel
hem u toch niet voor als zoo menig anderen bestrijder van God en godsdienst, die
wat anderen dierbaar is en heilig met onmeedoogende en ruwe hand aantast, om op
de puinhoopen van wat hij, onder het gejammer en de verontwaardiging van zoo
velen, heeft vernield, een troon te stichten voor zijne ijdelheid. L u c r e t i u s is vervuld
van een innig mededoogen; het schouwspel, dat de wereld en de menschheid hem
aanbiedt, bedroeft hem; zijn overheerschende stemming is, om met M a r t h a te
spreken, melancholie, die meest moderne aller stemmingen. Want hij heeft een teeder
en voor alle indrukken en aandoeningen vatbaar gemoed. Hij bemint de natuur die
hij beschrijft. Hier komen wij op een vraag die wij niet mogen ontwijken: ‘hoe staat
het met het natuurgevoel bij de Romeinsche dichters?’ De beantwoording toch dier
vraag doet ons beter dan eenige andere beschouwing opmerken hoe wij, om de
Romeinsche dichters onderling te vergelijken, niet volstaan kunnen met te constateeren
hoeveel woorden en wendingen zij wel met elkaar gemeen hebben: een dergelijke
statistiek maakt ons niets wijzer; we kunnen dat zware en onaangename werk overlaten
aan wie er lust in heeft. Voor ons is het voldoende vast te stellen dat van E n n i u s '
tijd af een uitgebreid stel van woordverbindingen en zinswendingen gemeengoed is
aller dichters, wier kunst juist daarom het allermeest onze bewondering verdient dat
ze door fijne nuances, door de ‘series en junctura,’1) zooals H o r a t i u s zegt, de meest
verschillende aandoeningen bij den lezer weet op te wekken. De woorden, die
H o r a t i u s , V i r g i l i u s , L u c r e t i u s gebruiken, zijn vrij wel dezelfde, maar hoe
gansch eigenaardig is de indruk, die elk van dezen met zijn woorden op ons maakt.
Bepalen wij ons tot het natuurgevoel. H o r a t i u s schept behagen in zijn landgoedje,
en prijst het met smakelijke versjes; want het verschaft hem rust, gelegen-

1) Volgorde en samenvoeging.
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heid tot lezen en studeeren, kalmen slaap; het rumoer en het onrustig leven in de
stad, de zware lucht, die men daar inademt, schaden zijn teere gezondheid: dus neemt
hij de wijk naar het land, waar hem de heldere hemel, het frissche en gezonde
bronwater verkwikken, waar hij zich wijden kan aan de poëzie, en de wijsgeerige
geschriften der Grieken, die hem niet te zwaar of duister zijn, doorbladeren, niet
gestoord door het geblaf der honden, het geschreeuw van slaven en handwerkslieden,
het gedreun van wagens. Maar ook in zijn lof van het landleven wacht hij zich, als
in alle dingen, om de maat te buiten te gaan. Daarom: als hij in een vrij groot getal
versregels het nut en genoegen van het buitenleven heeft verheerlijkt, geeft hij
plotseling aan de zaak een grappige wending en doet het voorkomen alsof hij zijn
lezers tot dusverre bij den neus heeft gehad, en al wat hij heeft gezegd, gesproken is
door den bankier A l f i u s , die plotseling is aangegrepen door tegenzin tegen het
stadsleven en begeerte naar het landleven, welke gevoelens hem echter even plotseling
weer verlaten: immers terwijl hij reeds op het punt is om zijn, door gelukkige
speculaties verworven vermogen voor den aankoop van een landgoed te gebruiken,
komt hij eensklaps tot het inzicht dat toch eigenlijk niets aangenamer is dan ‘zaken
doen’ en keert daartoe dan ook maar terug.
Nu kan men zeker zeggen dat zulke burleske wendingen weinig zouden voegen
aan een dichter die werkelijk zelf innig liefheeft wat hij bezingt. Zoo is dan ook dat
‘beatus ille’ niet zoozeer een lofdicht op het landleven als wel een satire op der
menschen onstandvastigheid en hun gebrek aan zelfkennis. Doch V i r g i l i u s ' verzen
over het landleven getuigen van een gemoed vol echte en innige liefde. Geen zucht
tot roem drijft hem tot dichten, hij wil niet geacht worden een bekwaam navolger
der Grieken, die een moeitevollen arbeid met geluk heeft volbracht. Aan arbeid denkt
hij niet. ‘De Muzen zelve’ zegt hij, drijven mij aan en verheffen mijn geest, de Muzen.
Quarum sacra fero ingenti percussus amore.1)

1) ‘Wier heiligheid ik, door machtige liefde getroffen, in mij omdraag,’
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Hij heeft het landleven lief, niet omdat het vrij is van al de talrijke ongeriefelijkheden
der stad, maar de schatten die dat leven schenkt vervullen zijn gemoed. Hij verdiept
zich dus in de beschouwing der natuur, de tafereelen die zij oplevert vervullen zijn
gemoed met bewondering. Het is niet als bij H o r a t i u s een van buiten aangebracht
van zelf verdoovend stroovuur, dat er brandt in V i r g i l i u s ' borst, maar een
onbluschbare vlam, in hem geboren, door zijn eigen gedachten gevoed. Hij erkent
het zelf dat hij liever een geleerde had willen worden, die doordringt in de diepste
schuilhoeken der natuur en van daar een kennis der dingen voor den dag haalt die
door de goden worden verborgen, liever dan een dichter die slechts het uiterlijk der
natuur gadeslaat. Er zijn geen schoonere Latijnsche verzen dan die waarmee
V i r g i l i u s deze bekentenis uitspreekt (Ge. II, 465-489):
‘Liefst wilde ik dat mij de Muzen, wier heiligheid ik, door machtige liefde
getroffen, in mij omdraag, tot zich lieten naderen, dat ze mij de wegen des
hemels en de sterren toonden, de verduisteringen der zon, de worstelingen1)
der maan; dat zij mij leerden van waar de aardbeving komt, door welke
macht de zeeën zwellen en hun kluisters breken, en dan weer binnen haar
grenzen terugkeeren. Waarom in den winter de zon zich haast om zich te
baden in den Oceaan, en wat in dien tijd de nachten vertraagt. Maar zoo
mijn aanleg niet verheven genoeg is om deze mysteriën der natuur te
naderen, o moge ik dan in nederigheid des harten mijn liefde wijden aan
veld en dal, aan stroom en bosch.’
Zeker is dat niet de gewone weg om tot de dichtkunst te geraken; slechts weinigen
begeeren zoo hartstochtelijk hetgeen zij liefhebben door en door te leeren kennen
vóór zij het gaan bezingen. Maar wie dien weg bewandelt kan niet dwalen, hij weet
wat hij wil: wie zóó dichter is ge-

1) Gemeend zijn maansverduisteringen, volgens de oude voorstelling veroorzaakt door
een monster, dat de maan bespringt.
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worden ontvangt van de dingen, waardoor hij wil dat anderen zullen getroffen worden,
zelf den allerdiepsten indruk. En vraagt men of V i r g i l i u s die innige gevoelens
ook sierlijk, indrukwekkend, juist weet uit te drukken, dan leze men de heerlijke
passage over het geluk der landlieden. Zelfs bij L u c r e t i u s is niets voortreffelijkers
te vinden. Er zijn er die beweren dat de ouden alleen de bekoorlijkheid der natuur
hebben liefgehad, en meer behagen hebben geschept in wél bebouwde tuinen dan in
donkere bosschen, steile bergen, diepe afgronden. Geheel onwaar is die bewering
niet, maar dat ze ook niet geheel waar is kunnen o.a. de vermaarde verzen bewijzen,
waarmede V i r g i l i u s (Gl. II, 437) zijn verlangen uit naar:
‘de golvende schaduw der palmen van den Cytorus, de wouden van het
Narycisch pek, de velden aan geen houweel of menschelijke bemoeiing
onderworpen.’
Wij noemden hier L u c r e t i u s samen met V i r g i l i u s . Eenigszins kan men ook
L u c r e t i u s tegenover V i r g i l i u s stellen. Vooreerst is bij L u c r e t i u s dat gevoel
voor het huiveringwekkende in de natuur sterker en treedt meer naar voren. Hij
bemint de ontzetting waarmee de gedachte aan eeuwige stof en eeuwigen tijd hem
vervult. Van de wetten die 't heelal regeeren begrijpt hij de hardheid zoowel als de
schoonheid. En ten tweede: L u c r e t i u s ' liefde is krachtiger, om zoo te zeggen
mannelijker. L u c r e t i u s zou geen Theocriteïsche herders en herderinnetjes hebben
kunnen schilderen. Zijn eerste menschen zijn ruw en boersch; als ze goed gegeten
hebben vermaken ze zich op ruwe en boersche wijze: L.v. 1378-1411:
‘Het nabootsen van het zacht gefluit der vogels is er éér geweest dan
het vermogen der menschen om liefelijke liederen te zingen en dáármede
de ooren te streelen. Het gefluit der Zephyrs leerde de menschen op
rietpijpen blazen: zoo leerden zij langzamerhand ook zoete klaagtonen te
doen hooren met de fluit, uitgevonden in afgelegen bosschen en eenzame
weiden. Daarmeê vermaakten
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zich de herders, als ze zich goed van spijs hadden verzadigd, want dan
heeft men lust in zingen. En, aldus bij elkaar uitgestrekt in het weeke gras,
aan een beek, onder de schaduw der boomen, hadden ze met geringe kosten
geen gering genot. Vooral als het jaargetijde lachte en met bloemen het
groene gras kleurde. Dan was er scherts, gebabbel en gelach, dan was de
landelijke Muze in hare kracht, dan dreef de vreugd hen aan het hoofd met
bladeren en bloemen te omkransen. Dan stapte men voort in de maat, die
men telkens weer kwijt raakte en stampte met ruwen voet op de
moeder-aarde. Dan ontstond al die pret, die toen door haar nieuwheid
wonderbare kracht had, dan hadden de wakenden iets wat hen den slaap
deed vergeten: het zingen op allerlei wijzen, het dartelen op de rietpijp
met gekromde lippen. Dat doen de menschen nu nóg, als ze nachtelijke
feesten vieren: nu doen ze 't volgens de regelen der kunst, maar genot
hebben zij niets meer dan de eerste zonen der aarde, die in de bosschen
leefden.’
Ten slotte: L u c r e t i u s is nooit alleen dichter. Hij vermaakt zich niet met schoone
droomen over de natuur: met wakend oog beschouwt hij haar en overdenkt hij haar;
en wordt hij door haar getroffen, dan is nog altijd zijn melancholie die van een
wijsgeer. Naar M a r t h a 's schoone woorden: ‘il médite et s'afflige.’

IV.
Wij zouden hier onze beschouwing kunnen afbreken... en L u c r e t i u s alleen laten
staan. Misschien zelfs was dat de meest gepaste en eigenaardige wijze van met dezen
eenzame, dezen zonderling te handelen. Doch er is een vraag, die bij den
belangstellenden lezer wel moet opkomen, en waarop wij dus niet geheel het
stilzwijgen mogen bewaren: ‘welken invloed heeft L u c r e t i u s door zijn smakelijk
maken van E p i c u r u s ' materialisme op de Romeinsche maatschappij

Onze Eeuw. Jaargang 4

282
geoefend?’ Jammer maar dat wij hem, die dat vraagt, bitter moeten teleurstellen. Die
invloed kan niet anders dan zeer klein geweest zijn. Wie slechts de inleiding van
B o i s s i e r s Réligion Romaine gelezen heeft, weet, hoe door en door ongeloovig
en ongodsdienstig de hoogere standen van Rome waren reeds lang vóór L u c r e t i u s :
in dàt opzicht behoefden ze waarlijk niet door hèm ‘bekeerd’ te worden. En wat het
bijgeloof aangaat - reeds dat ééne voorbeeld uit Tacitus kan ons leeren hoe het na
hem is blijven leven; niet alleen in de maatschappij, ook in de harten der enkelen
heeft het - wat men trouwens meer ziet - in broederlijken ééndracht naast het ongeloof
gewoond. En mocht - wat niet heel waarschijnlijk is - het gedicht van L u c r e t i u s
aan dezen of genen eenige gemoedsrust hebben geschonken, of hem genezen van
eenigen hartstocht, dan ontbreken ons, uit den aard der zaak, de middelen om die
gevallen aan te wijzen en te tellen. Het eenige wat wij omtrent de betrekking van
L u c r e t i u s tot zijn tijd en nakomelingschap kunnen vaststellen - en ook dát is niet
veel - geldt den dichter, niet den wijsgeer. Maar het is voor mijne lezers in zóóverre
van belang, dat het hun ongemerkt weer in de gedachte roept wat in den aanvang
van mijn vroeger opstel ‘de kring van C a t u l l u s ’ is opgemerkt omtrent de periode
waarin L u c r e t i u s heeft geleefd.
L u c r e t i u s dan is voor de dichters van de gouden eeuw der Latijnsche poëzie
en wel reeds voor de oudsten van hen - dus voor het geslacht, dat onmiddellijk op
hem is gevolgd - vooreerst een reuzengestalte, waarvoor men den diepsten eerbied
behoort te hebben en ten tweede het type van den dichter over de natuur. Eén bewijs
voor deze beiden feiten kennen wij reeds. Wij hoorden V i r g i l i u s de verzuchting
slaken: ‘o ware ik toch een geleerde, die met vorschenden geest in de diepste
geheimenissen der natuur vermocht door te dringen!’ Wat beduidt die verzuchting,
zou V i r g i l i u s zich volkomen gelukkig rekenen in 't bezit van een welgeordend
natuur-philosophisch systeem? Neen natuurlijk zou hij er zijn eigen dichtgave bij
willen hebben,
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hij zou dat systeem in een waardig dichterlijk kleed steken. Is 't geloofelijk dat
V i r g i l i u s zoo zou denken en spreken zoo hij niet het verheven voorbeeld voor
den geest had van een man die beide gaven in zich vereenigde? En wie is die man,
die het wezen der dingen kent (en waardig heeft bezongen) anders dan L u c r e t i u s ?
Zoo gij nog twijfelt, hoort wat er volgt:
‘Gelukkig hij, die den grond der dingen heeft mogen leeren kennen en
alle vrees en verschrikking, óók den onverbiddelijken dood en de
vreeselijkheid van het schimmenrijk met voeten heeft vertreden.’
Is dat soms iemand anders dan L u c r e t i u s , de man die, dáár hij den grond der
dingen kent, alle verschrikkingen, ja den koning der verschrikkingen zelven, vertreedt
met den voet? Zegt hij zelf niet met nagenoeg dezelfde woorden, nadat hij den stichter
zijner leer heeft verheerlijkt, om de schitterende uitkomst van diens werk te
beschrijven: (I, 78 vg.).
‘Nu wordt op haar beurt de religio met den voet getreden, ons verheft de
zegepraal ten hemel?’
Want vrees voor de goden (en meer nog voor den dood) verdrijven, dát is immers
L u c r e t i u s ' voornaamste doel, zooals gij hoort in de verzen III, 37 vgg., die ook
nog in de aangehaalde van V i r g i l i u s weerklinken:
‘Uitgebannen, weggedreven moet worden die vrees voor het schimmenrijk,
die het menschelijk leven zoo door en door verstoort, alles overgietend
met zwarte doodsverwen, geen plaats latend voor eenig rein en ongestoord
genot.’
Hoe noodig de strijd tegen de vrees voor den dood is, beschreef L u c r e t i u s in
de volgende verzen, die beter dan mijne woorden bewijzen dat hij dien strijd als zijn
voornaamste, zijn zwaarste taak beschouwt (III, 49 vgg.).
‘Want, al zeggen de menschen nu vaak dat ziekten en eerloosheid meer
te vreezen zijn dan de dood, al hebben ze zelfs over het leven hun eigen
theorietje, 't is alles ijdele woordenpraal,
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die door hun eigen daden wordt gelogenstraft. Diezelfde menschen toch,
uit hun land verbannen, verdreven uit het oog hunner medemenschen,
bevlekt door schande, geteisterd door alle mogelijke ellende, ze blijven
toch maar leven, ze brengen lijkoffers en slachten zwarte schapen voor de
schimmen: ja in hun ongeluk richten ze des te meer hun aandacht op den
godsdienst. Dus juist in tegenspoed moet gij de menschen gadeslaan, dan
kunt gij zien wat ze zijn, want dan klinkt uit hun borst wat ze in
werkelijkheid meenen, het masker valt, men ziet hen zelven.’
(Hoe prachtig wordt dit laatste uitgedrukt in de Fransche versregels:
‘Le masque tombe, l'homme reste
Et le héros s'évanouit!’)

Thans, voor het verband, een weinig chronologie! L u c r e t i u s is geboren in 97,
dus tien jaar na den dood van L u c i l i u s , den satiricus. Deze vertegenwoordigde
alzoo in L u c r e t i u s ' leerjaren de allernieuwste literatuur. Doch in dien zelfden tijd
moet L u c r e t i u s ook bekend zijn gemaakt met den man, die steeds zijn
ideaal-dichter is geweest: den oud-vader der Romeinsche literatuur Q. E n n i u s .
Hoort de statige bewondering, waarmede hij van hem getuigt (I, 117 vgg.):
‘Zoo zong onze E n n i u s , die het eerst op den goddelijken Helicon den
dichtkrans heeft geplukt, die de bewondering wekken zou van alle volken
van Italië.’
Zoo vormt dan L u c r e t i u s een overgang, zij het ook geen zeer geleidelijke, van
E n n i u s op V i r g i l i u s . Wat men van hem dacht in zijn eigen tijd? Wij weten er
weinig van. Dat zijn werk niet spoedig een groote, algemeene bekendheid heeft
verworven doet ons de aard van het werk zelf vermoeden. Maar dat zijn kunst, althans
om haar uiterlijk, instemming vond bij de voorstanders van het
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oudere en verklaarde vijanden van het nieuwere valt gemakkelijk te bewijzen. Wij
denken hier bepaaldelijk aan C i c e r o . Wie kent niet zijn knorrige uitvallen over
die aanmatigende cantores E u p h o r i o n i s , die zich vermeten den door hem zoo
hoog vereerden E n n i u s te minachten? Zou hij dus niet ingenomen zijn geweest
met dien tijdgegenoot, die in E n n i u s een verheven voorbeeld zag? De overlevering
zegt dat na L u c r e t i u s ' dood C i c e r o zich met de uitgave zijner gedichten heeft
bezig gehouden. Wie van de twee gebroeders C i c e r o ? Die vraag schijnt nog niet
afdoende beantwoord, maar, al zou de beslissing der geleerden ten voordeele van
Q u i n t u s uitvallen - dat ook de ‘welsprekendste aller telgen van R o m u l u s ’ een
zekere sympathie voor L u c r e t i u s ' werk heeft gehad, al heeft hij er zich misschien
nooit bizonder in verdiept, mogen wij gerust vaststellen.
Een ouderwetsch dichter moeten wij L u c r e t i u s zeker noemen. En toch, iets
waaruit wel het allermeest en sprekendst blijkt een hoe bonte verscheidenheid op
alle gebied der letteren juist ons, zoogenaamd eenzijdig, tijdvak heeft opgeleverd,
vlak naast hem staan - de vurigste profeten van het nieuwe. Draagt niet L u c r e t i u s
zijn werk op aan M e m m i u s , en is dat niet de welbekende M e m m i u s , zelf dichter
en patroon der dichteren, die zich als praetor van Bithynië omgaf van een schare
jeugdige muzenpriesters, waartoe zeker C a t u l l u s behoorde, en hoogst
waarschijnlijk ook H e l v i u s C i n n a ... de laureaat der nieuwe school?
L u c r e t i u s zeiden wij, is voor de dichters der gouden eeuw het type van den
dichter over de natuur. Een paar sprekende voorbeelden:
‘Gelukkige geesten’ zegt O v i d i u s (Fast. I, 297) ‘die het eerst dat alles
hebben begrepen en zich hebben beijverd om ten hemel op te stijgen.’
Bekleedt niet onder die ‘gelukkige geesten’ L u c r e t i u s een eereplaats? Immers
dat ‘opstijgen ten hemel om vrij de wereld te kunnen overzien’, is volgens
Lucretius
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het ideaal van den wijze. Denkt slechts aan die beroemde verzen I, 62 vgg:
‘Toen de menschheid op aarde nederlag, onder den smadelijken druk
van het bijgeloof, dat den mensch van uit den hemel met vreeselijke blikken
verschrikte, toen heeft een Griek het het eerst gewaagd daar tegenover de
oogen op te slaan en er zich tegen te verzetten. Noch het gepraat der
priesters, noch bliksem en donderslagen bedwongen hem met hun
bedreigingen, ze prikkelden hem slechts aan om te trachten de kluisters
der natuur te verbreken. Zoo overwon de kracht van zijn geest en ging ver
uit buiten den vlammenden aether die 't heelal omsluit: met dien geest
doorreisde hij de oneindige ruimte en bracht ons van daar als overwinnaar
de wetenschap mede wat mogelijk is, wat niet.’
En aan die andere, niet minder voortreffelijke (III, 14 vgg.), waar hij aldus
E p i c u r u s aanspreekt:
‘Toen uwe wijsheid, uit een goddelijken geest opgeweld, ging spreken
van de natuur der dingen, vloden alle schrikbeelden der ziel, de grenzen
des heelals openen zich, ik zie zich het wereldproces volvoeren. Ik zie de
goden en hun rustige woonplaats, die door geen storm wordt geschokt,
door geen regen overgoten, door geen rijp geteisterd, een wolkenlooze
lucht hangt er over, alles lacht in mild verspreid licht.’
Wanneer diezelfde O v i d i u s een wijsgeer ten tooneele voert (en dat doet hij
éénmaal en wel P y t h a g o r a s Met. XV, 70) dan verhaalt hij hoe deze:
‘omtrent den oorsprong der wereld onderrichtte, den oorzaak der dingen
leerde, uiteenzette wat de natuur was, wat de godheid, van waar de sneeuw
komt en de bliksem, of 't Jupiter is, die dondert, dan wel of de winden dat
doen door het openscheuren der wolken.’
Dat zijn immers juist de kwesties, waarover ook
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L u c r e t i u s spreekt met nagenoeg dezelfde woorden. En als bij O v i d i u s de
wijsgeer zelf aan 't woord is, dan hooren wij zeer duidelijk een nagalm van
L u c r e t i u s (Met. XV, 153 vgg.):
‘O volk, verbijsterd door schrik voor den bleeken dood, wat vreest gij
de Styx en de duisternis, wat al die ijdele namen, die stof leveren voor
priesterwijsheid, wat de ijselijkheden van een wereld, die er niet is?’
Wie denkt hier niet terstond aan de indrukwekkende passage bij L u c r e t i u s (V,
1194 vgg.):
‘O rampzalig geslacht der menschen, dat den goden zulke daden en
zulke hartstochten toeschrijft. Wat hebben die menschen zich zelf een
verdriet, wat ons een kwelling berokkend, wat een leed aan onze
nakomelingen. Is dat vroomheid als men vaak gezien wordt met verhuld
hoofd zich omwendend naar allerlei steenen en te loopen naar alle altaren,
ter aarde te vallen en de handen uit te strekken vóór de tempels der goden,
de altaren te overgieten met bloed en gebed aan gebed te knoopen? Neen
veeleer is het vroomheid alles met vredigen geest te kunnen beschouwen.’
of aan II, 14 vgg.
‘O rampzalige zielen, o blinde gemoederen der menschen, in wat een
duisternis en schrik brengt gij uw kort leven door. Ziet gij niet dat de natuur
niets verlangt dan dat het lichaam vrij zij van pijn, en de ziel behagelijk
gestemd, van zorg en vrees ontheven?’
Het zou niet moeielijk vallen uit andere dichters der gouden eeuw (T i b u l l u s ,
P r o p e r t i u s , H o r a t i u s ) herinneringen aan L u c r e t i u s of toespelingen op zijn
werk aan te halen, maar we hebben reeds voldoende aangetoond welke banden
L u c r e t i u s ' gedicht aan de verdere literatuur der Romeinen verbinden. Welke
plaats hij er in bekleedt? Ja ten slotte toch een eenzame, een eenige. Maar dat hij een
schitterend, indrukwekkend monument dier literatuur is
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hebben mijne lezers uit wat ik van hem heb aangehaald althans eenigszins begrepen.
Volkomen begrijpen en gevoelen kan dat natuurlijk alleen hij die het oorspronkelijke
verstaat. Maar wie dan ook L u c r e t i u s zelven leest, heeft in hem misschien wel
het sterkste steunsel voor zijn toch al goed gevestigden eerbied voor al wat in 't Latijn
schoon gezegd is. De vraag toch, die hem zoo vaak op de lippen komt: ‘zoû dat wel
in eenige taal zóó indrukwekkend kunnen gezegd worden als juist in het Latijn?’
dringt zich, als hij zijn L u c r e t i u s opslaat, en waar hij hem ook opslaat, aan hem
op met onweerstaanbare kracht.
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Verzen
Van Edward B. Koster.
Spookwoud.
De bosschen donk'ren, de kraaien vliegen rond,
Verdoemde zielen, doelloos dolend,
Eentonig krijschend hun jammerklacht,
Donker dreigend op ijl-grijze lucht.
Killig ritselt wind door karig-loov'rige kruinen,
Heffend zich met zwak getril in den dalenden avond.
Tot dichte plekken klompt zich het hout,
Angst-zwarte krochten zich oop'nen alom,
Spouwend verderf in de zwijging des nachts: Vaag reutelt van ver een fantoom,
Ritsel-krakend schuiven stappen door 't woud,
Een vogel gilt met trillende stem
Zijn angst onzichtbaar op.
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Maannacht.
Traag drijft de maanboot over 't mat-blauw meer
Langs witte sterren-lelies die de nacht
Ontluiken deed met fijn-albasten pracht
In 't zuiv're, stil-gekomen zomerweer.
De vederboomen staan zoo schimmig-teer
Aan d'oever, droomend hoe weer glans hen wacht,
Verlangend naar de morgenzon, die zacht
Hen zalven zal met licht in reine sfeer.
Schoone aarde, sluim'rend in het mystisch licht,
Dat heerlijk u omstreelt, magnetisch-mild,
Ravijnen, heuv'len, stroomen blank doortrilt, 'k Aanzie van verre uw lief'lijk aangezicht,
Van hoogen heuvel, aan wiens voet gij spreidt
Tot mijn geluk uw breede heerlijkheid.
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Willem van Oldenbarnevelt
Door Prof. Dr. H.C. Rogge.
Op den 13den November 1590 was de Groote Kerk in Den Haag getuige van eene
bijzondere plechtigheid: aan den tweeden zoon van 's Lands Advocaat J o h a n v a n
O l d e n b a r n e v e l t , die den naam zou dragen van den Vader des Vaderlands, werd,
waarschijnlijk door den predikant J o h a n n e s W t e n b o g a e r t , den doop
toegediend. Eenige steden hadden zich daarbij als doopgetuigen aangeboden, maar
O l d e n b a r n e v e l t had, om geen jalouzie te verwekken, geen keus willen doen en
daarom de Staten van Holland verzocht hem de eer te willen aandoen van als getuigen
over den doop te staan. Zij besloten dit aan te nemen, uit aanmerking van de vele
trouwe diensten den lande bewezen, waarbij hij gevaren, kosten noch ondank had
ontzien. Er werd eene commissie benoemd, bestaande uit den heer van B r e d e r o d e ,
als representant van de ridderschap, en de afgevaardigden J a c o b M u y s v a n
H o l y van Dordrecht, T h o m a s T h o m a s z . van Haarlem, C o r n e l i s v a n
We l van Delft en C l a e s O e t g e n s v a n Wa v e r e n van Amsterdam, die op
genoemden datum tegenwoordig waren. Den vader werd als pillegift een gouden
kop van zeshonderd gulden, of een gelijk bedrag in geld
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aangeboden en voor den jongen zoon een lijfrentebrief van tweehonderd gulden.
Wij weten dat W i l l e m v a n O l d e n b a r n e v e l t later de hoofdaanlegger was
van de samenzwering tegen het leven van Prins M a u r i t s , waarin hij zijn broeder
medesleepte, die het slachtoffer werd van dit misdadig plan. Zijn naam staat daarom
in onze historiebladen met een schandmerk geteekend. Toch heeft men niet wel
gedaan met daarom over zijn persoon en zijne levensgeschiedenis het stilzwijgen te
bewaren. Als zoon van den grooten staatsman, aan wien de Republiek in de bange
jaren van haar opkomst zooveel te danken heeft gehad, verdient hij in elk geval dat
wij zijn verleden kennen, vóór de zucht ter wraak hem beheerschte. Sedert bekend
werd dat hij eene geregelde briefwisseling onderhield met H u g o d e G r o o t ,
zoodra deze den Loevesteinschen kerker ontvlucht was, heeft hij, naar ik meen,
aanspraak op meerdere belangstelling, dan hem tot hiertoe betoond is.
W i l l e m was bij zijne geboorte de jongste van de vijf kinderen, waarmede het
huwelijk van den Advocaat met M a r i a v a n U t r e c h t tot hiertoe gezegend werd.
Zijn broeder R e i n i e r was vier, zijne zusters A d r i a n a en M a r i a waren ongeveer
dertien en zeven jaren ouder dan hij. Ik vermoed dat O l d e n b a r n e v e l t voor de
opvoeding zijner zonen allereerst op W t e n b o g a e r t het oog heeft gericht, aan
wien L o u i s e d e C o l i g n y ook F r e d e r i k H e n d r i k toevertrouwde. Hij achtte
den hofprediker niet alleen hoog om zijne bekwaamheden, maar voelde zich bijzonder
getrokken tot den man, die zijne inzichten omtrent de verhouding van kerk en staat
deelde. Ongetwijfeld heeft W t e n b o g a e r t zich voornamelijk belast met het
godsdienstonderwijs, en hoewel zich dit in hoofdzaak zal hebben bepaald tot eene
inleiding in de Heilige Schrift en eene uiteenzetting van de leer der Hervormde Kerk,
zoo kennen wij hem genoeg om niet te mogen aannemen, dat hij ook op de religieuse
en zedelijke vorming van zijne leerlingen grooten invloed zal hebben geoefend. D e
G r o o t , die in dezen tijd zijn huisgenoot werd, bleef hem levens-
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lang dankbaar voor zijne christelijke vermaningen en zijn stichtelijken omgang.
Zoowel dezen als E n o c h P o t t e y , den lateren pensionaris van Veere, S y l l a , die
fiscaal werd van het hof te Utrecht, en den Amsterdamschen opperschout
G r o o t e n h u i s , die mede bij W t e n b o g a e r t inwoonden, zal W i l l e m hier in
zijne jeugd hebben leeren kennen. De pogingen van W t e n b o g a e r t om niet alleen
het verstand zijner leerlingen te ontwikkelen maar ook hun hart te vormen, zullen
meer vrucht hebben gedragen bij R e i n i e r dan bij W i l l e m . L o u i s A u b é r y ,
zoon van den Franschen gezant D u M a u r i e r , die beiden later van nabij leerde
kennen, getuigt van den oudsten, dat hij was ‘un homme fort sage et fort modéré. Il
n'y eut personne’, voegt hij er bij, met het oog op zijne terechtstelling, ‘qui ne déplorat
son malheur, étant d'un naturel fort doux et universellement aimé’. De jongste
daarentegen ‘étoit un esprit inquiet et violent, qui avoit donné beaucoup de déplaiser
à son père par les debauches de sa jeunesse’. Op dit laatste kom ik weldra terug.
Voor de verdere opleiding zijner zonen zag de vader eerlang uit naar een bekwamen
paedagoog, om hen in de klassieke letteren te onderwijzen. Hij vertrouwde deze taak
toe aan J o h a n n e s v a n M e u r s , zoon van den predikant van Loosduinen, een
jonkman van twintig jaar, en had geen beter keus kunnen doen. M e u r s i u s , onder
welken naam hij in de geleerde wereld bekend is geworden, had juist te Leiden zijne
studiën volbracht, van welke academie hij eenige jaren later een sieraad zou zijn.
Reeds als student had hij bewijzen gegeven van bijzonderen aanleg. Hij maakte
Grieksche verzen en droeg aan de Staten van Holland een Latijnsch geschrift op,
hetwelk getuigenis aflegde van zooveel geleerdheid en scherpzinnigheid, dat zij hem
honderd gulden schonken tot voortzetting zijner studiën. O l d e n b a r n e v e l t , die
hoopte dat zijne zonen eenmaal eervolle betrekkingen in den staat zouden bekleeden,
moet tevens overtuigd zijn geweest, dat het dezen veel belovenden jonkman ook niet
aan tact zal hebben ontbroken om de onstuimige natuur van zijn jongsten in bedwang
te houden. Het

Onze Eeuw. Jaargang 4

294
schijnt wel dat beide zonen, althans gedurende eenigen tijd, met M e u r s i u s hebben
saamgewoond en dat W i l l e m daardoor met Leidsche jongelieden in aanraking
kwam. Daaruit laat zich verklaren, dat hij in 1603 een blaadje beschreef in het album
van den jongen J a c o b v a n B r o e c k h o v e n , met dit versje, hetwelk den
dertienjarigen knaap teekent:
Toutes dames ie veulz servir,
Mair pour une seule manir
Constant et loyal.

Hoe weinig kon hij denken dat diezelfde B r o e c k h o v e n eens als rechter zou zitten
over zijn vader. Welk een invloed de ouders zelve op de opvoeding hunner zonen
hebben geoefend, valt moeilijk te gissen. De staatkundige beslommeringen zullen
den vader weinig tijd hebben gelaten om zich met hen bezig te houden, zoodat een
meer vertrouwelijke omgang met de knapen hoofdzakelijk aan de moederlijke zorg
overgelaten bleef. Doch omtrent het huiselijk leven van den Advocaat is ons bijna
niets bekend. W i l l e m zal getuige zijn geweest van de huwelijken zijner zusters.
Toen de oudste in 1597 met R e i n o u d v a n B r e d e r o d e in den echt trad, was
hij nog te jong om aan de feesten deel te nemen, maar wel zal dit zes jaren later het
geval zijn geweest bij de bruiloft van M a r i a met C o r n e l i s v a n d e r M y l e ,
waarvan L o u i s e d e C o l i g n y aan haar stiefdochter C h a r l o t t e B r a b a n t i n e
schreef: ‘Drie dagen achtereen hebben wij feest gevierd. Te vijf ure gingen wij aan
tafel en daarop volgde het bal, waarop uw oudste broeder (M a u r i t s ) aan allerlei
dansen deelnam en toonde dat hij die kunst nog niet vergeten was.’ Hoe was na
vijftien jaren in het huis van den Advocaat alles veranderd!
In 1606 ging M e u r s i u s , overeenkomstig den wensch van O l d e n b a r n e v e l t ,
met zijne kweekelingen op reis, om hunne opleiding in den vreemde voort te zetten.
Het kan zijn dat de beroering, die te Leiden was ontstaan door den godgeleerden
strijd tusschen A r m i n i u s en G o m a r u s , O l d e n b a r n e v e l t heeft terug
gehouden zijne zonen daar-
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heen te zenden, toen zij rijp waren om met vrucht het academisch onderwijs te kunnen
volgen, maar zeker gaf den doorslag, dat hij een verblijf in het buitenland voor hunne
algemeene ontwikkeling noodig achtte. M e u r s i u s ' levensbeschrijver geeft als doel
van de reis ook op het bezoeken van voorname hoven en beroemde bibliotheken.
Op 29 Augustus werden zij als Nederlandsche edellieden, tegelijk met hun
praeceptor, te Heidelberg ingeschreven. Waarschijnlijk hebben zij er de lessen van
de philologen J a n u s G r u t e r u s en A e m i l i u s P o r t u s en van den jurist
D i o n y s i u s G o t h o f r e d u s gehoord. Uit alles ziet men hoe jammerlijk de
Advocaat belasterd werd, toen hem in 1618, naar mijne overtuiging door zijn bittersten
vijand F r a n ç o i s v a n A e r s s e n , voor de voeten werd geworpen, dat zijne twee
zonen in hun jeugd ‘niet veel geleerd maar getureluert’ hadden, en de
geschiedschrijver B a u d a r t het nog erger maakte met te schrijven: ‘zij zijn geweest
kinderkens van wille, in alle dartelheid en brooddronkenheid zeer ongemanierd
opgetrokken. Dat hen nu bitter opbreekt.’ Niet veel langer dan een jaar zullen de
jongelieden te Heidelberg vertoefd hebben, waar zij zeker ook hunne opwachting
hebben gemaakt bij den keurvorst van de Palts F r e d e r i k IV, die met L o u i s e
J u l i a n a , dochter van Prins W i l l e m d e n E e r s t e n gehuwd was. Van daar
trokken zij naar Praag, vermoedelijk om in het Hradschin, dat paleis vol kunstschatten,
zich aan keizer R u d o l f II te doen voorstellen. Het sprak van zelf dat Genève met
de academie van C a l v i j n was opgenomen in het reisplan, dat O l d e n b a r n e v e l t
wel aan M e u r s i u s gedicteerd zal hebben, hij zelf toch herinnerde er later aan bij
zijn verhoor. Voorts zullen R e i n i e r en W i l l e m wel te Orleans zijn geweest, toen
M e u r s i u s er in 1608 in de rechten promoveerde. Diens taak schijnt voleindigd te
zijn, toen hij ze te Parijs bij den Nederlandschen gezant had gebracht.
Wetende in welke betrekking H e n d r i k I V en O l d e n b a r n e v e l t tot elkander
stonden, verwondert het ons niet dat de laatste verlangde zijne zonen door A e r s s e n ,
met wien hij toen nog op goeden voet stond, aan den koning
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te doen voorstellen. De Advocaat was niet misdeeld van eerzucht, hij stofte gaarne
op zijne ridderlijke afkomst en vleide zich voor zijne zonen eervolle titels en
onderscheidingen te verwerven. Al dadelijk zag hij zijne wenschen vervuld, toen de
koning R e i n i e r , die juist meerderjarig werd, tot ridder verhief. Het plan schijnt
niet geweest te zijn hen langer te Parijs te laten blijven dan noodig was om de
merkwaardigheden van de stad en het hof te leeren kennen. R e i n i e r werd er ziek.
De vader vernam dit met groote bezorgdheid, vertrouwde dat alles tot zijne genezing
zou worden aangewend en wilde niet dat hij op reis zou gaan alvorens geheel hersteld
te zijn. Eerlang keerde deze in de ouderlijke woning terug. Doch W i l l e m lachte
het leven in Parijs zoozeer aan, dat hij het verlangen te kennen gaf om te blijven.
Zijn vader stemde hierin toe; ‘als mijn jongste daar blijven wil’, schreef hij aan
A e r s s e n (25 Mei 1608), ‘hetgeen ik aan u en hem overlaat, vind ik dit goed.’
Natuurlijk was de bedoeling niet, dat de achttienjarige zijn tijd in ledigheid zou
doorbrengen, of wel zich baden in den stroom van het genot, dat Frankrijks hoofdstad
aanbood. Indien de koning door A e r s s e n kennis droeg van zijn verlangen, mocht
hij verwachten dat W i l l e m onder de hovelingen zou worden opgenomen. Die
verwachting bleek niet ijdel te zijn, toen de gezant hem eerlang aan H e n d r i k I V
voorstelde. De koning, die O l d e n b a r n e v e l t als staatsman hoogachtte en hem
ook noodig had voor de verwezentlijking van zijne plannen, greep deze gelegenheid
aan om hem een dienst te bewijzen; hij nam den Heer v a n C r a l i n g e r p o l d e r
- dit was vooralsnog W i l l e m 's eenige titel - onder zijne gewone edellieden op, met
eene jaarwedde van drieduizend gulden. ‘Sedert vijf dagen’, schreef de gezant den
1sten October aan O l d e n b a r n e v e l t , ‘is de Heer van C r a l i n g e r p o l d e r in
functie getreden. Ik heb hem onder een der aanzienlijkste en handigste leden van dit
hof geplaatst, die op 's konings aanbeveling op zich genomen heeft op hem toe te
zien, hem te vrijwaren voor twisten en te zorgen dat hij zich behoorlijk gedraagt. Als
hij diens lessen en de mijne volgt,
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gelijk ik verwacht, zal hij goede diensten kunnen bewijzen. Ik weet niet of zijne
manier van leven u voldoen zal, want hij is ambitieus en zal in kleeding en uitrusting
niet tot de geringsten worden gerekend. Doch ik zal hem zooveel mogelijk inhouden,
ofschoon men in elke betrekking altijd leergeld moet betalen. Steun mij door uwe
vermaningen, en dan durf ik er voor instaan dat de jonge man met roem zal slagen’.
A e r s s e n toonde dus de zwakheden en gebreken van den jonkman te doorzien en
met den besten wil bezield te zijn om hem op den goeden weg te houden. Doch
W i l l e m 's wel niet wulpsche maar toch ongeregelde levenswijze gaven hem telkens
aanleiding tot klachten. ‘Uw zoon steekt in schulden’, schreef hij aan
O l d e n b a r n e v e l t , ‘en loopt gevaar om in handen van woekeraars te vallen. Hij
zegt van niet minder dan 200 kronen in de maand te kunnen leven, maar hij heeft
veel meer verteerd dan dat. Hij leeft niet ongebonden, kleedt zich niet buitensporig,
doch hij verkiest niet bij mij of ten hove te eten, wil zijn eigen tafel hebben en gasten
daarbij, en dat ruïneert hem. Komt hij tot mij, dan is het niet voor het middagmaal
of het gezelschap, maar om het kaatsspel, dat hij in mijne voorstad beter vindt dan
in de stad. Gij moet zijne uitgave beperken of zij zullen u zeer tot last komen. Ik heb
het hem al honderdmaal gezegd, als ware hij mijn eigen broeder, en ben alles voor
hem geweest wat men verwachten mag van iemand, die zulke groote verplichtingen
jegens u heeft. In twee opzichten moet gij hem beperken: zijn tafel en het kaatsspel,
en gij kunt dit doen door te vorderen, dat hij den koning trouw volge, zooals zijn
dienst medebrengt.’ Toen schriftelijke vermaningen zonder uitwerking bleven,
ontbood O l d e n b a r n e v e l t zijn zoon naar Antwerpen, waar hij hem alles
persoonlijk onder het oog wilde brengen. ‘Gij zult u gedragen als een edelman van
den koning,’ schreef hij hem 20 Maart 1609, ‘u wachten om onderweg schandaal te
geven en uwe reis vorderen in alle mogelijke diligentie met de beste orde en menage’.
Zijn plan was om met W i l l e m , zooals hij aan zijne vrouw berichtte, naar huis te
keeren.
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Ik vermoed dat hieraan gevolg is gegeven en W i l l e m , na over zijn gedrag door
vader en moeder ernstig onderhouden te zijn, weder naar Parijs is vertrokken.
Intusschen werd in de ouderlijke woning besloten hem mede te geven aan zijn zwager
Va n d e r M y l e , wanneer deze naar Venetië zou worden gezonden. Eene reis naar
Italië was goed voor W i l l e m 's ontwikkeling en zijn broederlijke mentor kon hem
aan meer orde en zuinigheid gewennen.
Terstond na zijne benoeming in September vertrok Va n d e r M y l e naar Parijs,
waar hij, vergezeld van A e r s s e n , door H e n d r i k I V ontvangen werd. Bij deze
gelegenheid vroeg A e r s s e n voor den jongen O l d e n b a r n e v e l t aan den koning
verlof, om zijn zwager naar Venetië te mogen volgen; het bezoeken van eenige
Italiaansche staten kon niet anders dan aan zijn dienst bij Z. Majesteit ten goede
komen. H e n d r i k stond dit gaarne toe, en verklaarde er zelfs prijs op te stellen, dat
men zulke jongelieden wat van de wereld liet zien. Beide zwagers reisden met hun
gevolg over den Mont Cenis naar Piëmont, en kwamen, na zich een poos te Milaan
te hebben opgehouden, den 4den November te Venetië aan. Va n d e r M y l e
vertoefde er tot den 10den December, en gedurende die weken zal W i l l e m wel bij
hem gebleven zijn. Doch deze dacht ook andere steden, o.a. Rome en Napels te
bezoeken. Va n d e r M y l e had O l d e n b a r n e v e l t gevraagd, als W i l l e m
bleek nog eenigen tijd in Italië te willen vertoeven, of hij zulks mocht aanmoedigen,
onder verzekering dat zijn vader het goedkeurde, waarop de Advocaat aan zijn
schoonzoon geantwoord had: ‘Indien gij oprechte dispositie in W i l l e m zoudt
kunnen brengen om eenige maanden in Italië te blijven, zal mij dit aangenaam zijn,
tenzij gij iets anders voorslaat tot zijn best en mijn genoegen, hetgeen ik met
vertrouwen aan u overlaat. In dat geval zou hij zijne reis naar Rome moeten uitstellen.
Hij dient reisgeld te hebben om wat goeds bij de hand te nemen en moet bij eerlijke
lieden zijn kost koopen.’ Va n d e r M y l e geleidde W i l l e m naar Padua, met het
plan dat deze de wintermaanden aan de akademie aldaar zou door-
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brengen, waarom deze zich ook liet inschrijven in het boek van de Duitsche natie;
hij zelf ging over Parijs naar Den Haag terug, waar hij op 20 Januari van het volgend
jaar aankwam. Omstreeks denzelfden tijd schreef O l d e n b a r n e v e l t aan zijn zoon
een brief, dien ik te eer letterlijk wil mededeelen, met het antwoord van zijn zoon,
omdat het de eenige brieven zijn, die van hunne correspondentie in dezen tijd bewaard
zijn gebleven. Zij werpen het volle licht op beider karakter en hunne verhouding tot
elkander.
Mon fils. Uwe twee brieven van den 10en ende 27en Decembris hebbe ick ontfangen,
ende zijn verblijet dat ghij mit gesonthijt zoe goeden cours in uwe zaecken hebt
genoemen, mij verseeckerende dat ghij dezelven zult continueeren ende tot uwen
dienste, eere ende beste van tijdt tot tijdt noch beeteren, gelijck U broeder v a n d e r
M y l e mij verseeckert, ende Verst.... geeft daervan oeck goede getuijchgenisse ende
vaste hope. Ghij zult duer hem in corten tijdt kunnen leeren dat alles U altijt
dienstelijck zal weesen en U bequaem maecken tot des vaderlants dienste ende tot
eijghen contentement strecken. Wilt daertoe doen gelijck ick U betrouwe ende ghij
weet mij aengenaem te weesen. Het progres van uwe reyse aen te neemen voer
Paesschen en is nyet geraeden, zoe mits het onbequaeme saison als de vasten.
Terstondt nae de daghen van Paesschen zult ghij mit beetere commoditeijt reysen.
Toe Romen langher als ten hoechsten twyntich daghen te blijeven, ende toe Napels
oeck acht daghen en is nyet geraden. Ende ghij en zult alom mit wijsheijt, sachthijt,
modestie ende discretie sonder ergernisse leeven ende tot Romen onder die protectie
van den heere ambassadeur van den Coninck van Vranckrijck, indien denzelven op
des Conincx brieven zulcx goet vint, anders kunt ghij bij advis van Verst.... ende
mitte beste besedichteijt aldaer passeren. Ghij hebt wel ende wijsselijck gedaen dat
ghij U den quaden gast M a r i j n hebt quijt gemaect en sijdt geluckich
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indien ghij mit wat gelts U daervan ontslagen hebt. Wacht U van hem oft gelijcke
quade gasten meer op te slaen ende zult wijsselijck doen geduyrende het verblijeff
in Italie, ende uwe reyse U mit een dienaer alleen behelpende, ghij zult beeter gedient
ende gerust weesen, ende oeck zal het minder costen. Ende weest nyet bekommert
mitte Cleffsche ofte Geulicxsche zaecken, ghij zult U contingent daervan tijdts
genouch crijghen. Oeck ist noch onseecker off dselve zaecken tot grooten chrijch
zullen uytvallen. Ghij zult tijtelick voer Passchen mijnen naedere orders en advisen
ende alles ontfangen; als ghij uwe reyse doer Italien hebt gedaen, zult letten off ghij
van Livorne oft Geenua uwe reyse te water oft te lande zult moghen neemen op
Marzille, voerts op Thoulouse, Bordeaux, Rochelle, Potiers, Oerleans, Paris. Ick
gelove dat ghij aldaer zult moghen weesen in Juli of Augusto, ende zult mijne naedere
order alsdan aldaer ontvanghen bij den heer A e r s e n s .
Monsieur.
Vostre lettre du 24e de Janvier ma resjouy et attristé, resjouy entendant vostre
bonne disposition, attristé voyant la faulte laquelle j'ay faicte. Je l'appelle faulte
puisque c'est contre vostre ordre. Les raisons de mon voyage ont esté le grand bruit
de la guerre, laquelle nous eust peu empescher la vìsite de Naple, la beauté du temps,
la peur de la chaleur, laquelle commence bientost en ce pays, et la necessité de me
rafreschir la foy, ce que ce doit faire au printemps, les herbes ayant leurs forces et
les baings leurs vertus. J'espere que apres que vous aurez consideré mes raisons, me
pardonnerez ceste faulte. On parle icy fort mal de ce que Messeigneurs les Estats ont
chassé les prestres. Nous partirons demain vers Naple, d'on (ayant ven les choses
notables) partirons vers Padoue, ou j'espere recevoir vos commandemens, et conforme
icelles je me regleray. Je diray seulement que la conversation de ce pays ne me plaist
pas trop et j'aurois plus de contentement ailleurs que icy apres tout veu, car ils sont
trop retires, on ne les peut à grand peine hauter, et la conversation des hommes de
bien
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faiet l'homme. Je me remets neaumoins à vostre commandement et le recevray
comme,
Monsieur
Vostre tresobeissant fils et treshumble serviteur
W i l h e l m d'O l d e n b a r n e v e l t .
De Rome, le 26e de Febvrier 1610.
A Monsieur
Monsieur d'O l d e n b a r n e v e l t
chevalier Sr de Tempel, Conseiller et
Advocat d'Estat d'Hollande.
Van die reis naar Rome en Napels, die bijna 1500 gulden had gekost, was hij half
April te Padua terug; den 30sten vinden wij hem weder te Venetië en den 10den Mei
te Lyon, vanwaar hij naar Parijs wederkeerde. Waarschijnlijk heeft, nog vóór hij daar
aankwam, de treurmare van den koningsmoord hem bereikt. De verandering ten
hove, die hiervan het gevolg was, zal hem niet hebben opgewekt zijn verblijf in
Frankrijk te verlengen, en zijn vader heeft dit zeker mede niet wenschelijk geacht.
Ik vermoed dat hij met zijn zwager Va n d e r M y l e , toen deze andermaal naar
Parijs werd gezonden, naar huis is gegaan, na van A e r s s e n en een aantal Fransche
staatslieden, die hij had leeren kennen, afscheid te hebben genomen. Onder de laatsten
behoorde de vriend zijns vaders, J e a n n i n , die zorgde dat hij op den staat van dienst
vermeld bleef, waardoor zijn jaargeld kon worden uitbetaald, en zich bereid verklaarde
hem verder alle diensten te bewijzen.
Na Duitschland, Frankrijk en Italië diende ook Engeland door W i l l e m bezocht
te worden. Van R e i n i e r , die kort na zijne tehuiskomst met de vrouwe van
B r a n d w i j k , A n n a We y t s e n , in het huwelijk, was getreden, behoefde geen
sprake meer te zijn. Hij had zijn vader vergezeld, toen deze in 1603 met F r e d e r i k
H e n d r i k , Wa l r a v e v a n B r e d e r o d e en den rentmeester van Zeeland, J a c o b
Va l k e , naar Londen was gezonden, en had tegelijk met zijn vader van J a c o b u s
I het ridderdiploma
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ontvangen. De Advocaat zal de gelegenheid te eerder hebben aangegrepen om thans
zijn jongsten naar het hof van denzelfden koning te zenden, nu deze zoo ontstemd
was over het beroep van Vo r s t i u s , den Sociniaan, tot opvolger van A r m i n i u s
te Leiden. W i l l e m kon zijn pleitbezorger zijn. Dat hij dit werkelijk geweest is,
toen hij in het voorjaar van 1611 het Kanaal overstak, weten wij door C a r l e t o n .
In December 1618 kwamen beide zonen van O l d e n b a r n e v e l t met hun zwager
R e i n i e r v a n B r e d e r o d e den Engelschen gezant vragen, of hij een woord ten
gunste van hun vader wilde spreken, als de Staten-Generaal de buitenlandsche
gezanten raadpleegden over diens beleid, op grond dat deze Zijne Majesteit nooit
een ondienst had gedaan. Toen daarbij het gesprek viel op het beroep van Vo r s t i u s ,
herinnerde W i l l e m er aan, hoe hij bij J a c o b u s zijne opwachting te Royston had
gemaakt, juist op het tijdstip dat de Staten van Holland zich voornamen het beroep
te schorsen en Vo r s t i u s naar Gouda te zenden, waarover de koning verklaarde
zeer voldaan te zijn. Dat ook W i l l e m tot ridder werd verheven, was mede een
bewijs van J a c o b u s ' tevredenheid.
Reeds vóór hij naar Engeland ging had W i l l e m eene loopbaan gekozen. Voor
eene staatkundige betrekking toonde hij niet de minste neiging, eene aanstelling bij
het leger was meer overeenkomstig zijn aanleg en karakter. Uit den brief van zijn
vader blijkt, dat hij dienaangaande reeds zijn wensch had uitgesproken. Wel was er
voor het oogenblik vrede, maar dat na het einde van het Bestand de strijd zou worden
vernieuwd, daaraan twijfelde wel niemand. Bovendien bestond er uitzicht, dat de
verwikkelingen in het Gulik-Kleefsche het staatsche leger weder actief zouden doen
optreden. Hij nam dienst bij de ruiterij als cornet van de compagnie van den heer
v a n M a r q u e t t e , en weldra bood zich eene gelegenheid tot bevordering aan. Door
den dood van den drost van Sallandt, G e r h a r d v a n Wa r m e l o , was het
ritmeesterschap in Overijsel opengevallen, waarop F r e d e r i k H e n d r i k , als
generaal der cavallerie, W i l l e m
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ter benoeming voordroeg aan den burgemeester van Kampen, Jhr. J o h a n C l a n t .
O l d e n b a r n e v e l t begreep ook van zijn kant zijn zoon bij de regeering van Kampen
te mogen aanbevelen, zich daarbij beroepende op de affectie, waarmede hij de
belangen van het gewest in het algemeen en van de stad in het bijzonder gedurende
vele jaren had helpen behartigen. Eene gunstige beschikking zou hij als een bijzonder
bewijs van vriendschap beschouwen en, voegde hij er bij, ‘mijn zoon zal zich
ongetwijfeld tot contentement van de lantschap en van u gedragen naar behooren.’
Het succes van deze aanbeveling bleef niet uit. Hoewel er drie sollicitanten waren,
waaronder de luitenant van de compagnie, die alle aanspraak had op bevordering,
en men gewoon was altijd landzaten van gelijke verdiensten boven uitheemschen te
stellen, werd W i l l e m v a n O l d e n b a r n e v e l t toch in de vergadering van
ridderschap en steden te Zwolle den 30sten Mei met het ritmeesterschap begunstigd,
voor welk bewijs van toegenegenheid de Advocaat niet naliet de regeering van
Kampen in warme bewoordingen dank te zeggen. Er is wel-is-waar in den Raad van
State eene stem opgegaan om deze commissie niet goed te keuren, aangezien de
Staten Generaal besloten hadden tijdens het Bestand geene bevorderingen tot
ritmeesters meer te depescheren zonder hunne expresse resolutie; maar het blijkt
niet, dat de gewesten dit besluit hadden overgenomen. Toen de laster in 1618 den
teugel vierde, werd O l d e n b a r n e v e l t over deze zaak hard gevallen in zeker
schotschrift, dat weder aan de scherpe pen van A e r s s e n is toegeschreven. Het
heette daarin, dat alle provinciën hadden aangenomen de ritmeesterschappen te laten
versterven en de luitenants aan het hoofd der compagniën te stellen, ten einde het
land van de tractementen te ontlasten. Alle provinciën zouden zich hieraan gehouden
hebben, totdat O l d e n b a r n e v e l t de resolutie brak door zijn zoon in Overijsel te
doen benoemen, iets wat hij in Holland niet gedaan had kunnen krijgen; zij volgden
daarop dit voorbeeld na, hetgeen de Republiek op eenige duizenden te staan kwam.
Ware deze voorstelling juist, moet het dan
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niet bevreemden, dat dit punt bij de verhooren van den Advocaat niet werd
aangeroerd? De Raad van State heeft geen bezwaar gemaakt eene commissie van
Overijsel op de acte van den Prins te parapheeren, waarop W i l l e m den eed heeft
gedaan. Van 1612 tot 1614 komt zijn naam als ritmeester op de staten van oorlog
voor en voerde hij, zoo zijne compagnie voltallig was, bevel over honderd kurassiers.
In dit laatste jaar stond hij voor Rees, toen in September aldaar de monstering plaats
had. De veldtocht werd besloten met het tractaat van Xanten, waarna W i l l e m zich
door Jhr. D i r k v a n R u t e n b o r c h liet vervangen, die in 1619 zijn opvolger
werd.
Hoe W i l l e m v a n O l d e n b a r n e v e l t zich in deze jaren gedragen heeft, is
eene vraag die niet onbesproken mag blijven, na de schandelijke praatjes, die daarover
de ronde deden, toen de zon van 's Lands Advocaat ten ondergang neigde. In de
vuilaardige pamfletten, naar het schijnt uit ééne pen gevloeid, die bedoelden hem
van zijn voetstuk te halen, werden zijne beide zonen ‘gedebaucheerde fielen’
gescholden, die in hunne brooddronkenheid zich aan het insmijten van glazen en
allerlei moedwil hadden schuldig gemaakt. Het ging zeker niet aan beide broeders
over één kam te scheren, want ik meen te mogen betwijfelen of aan R e i n i e r zulk
eene levenswijze kan worden ten laste gelegd. Hij was gehuwd, gelukkig zoo ver
wij weten; zijne echt werd gezegend met een drietal kinderen; en zoo er al iets aan
is van den smet, die aan eene der beide schoondochters van den Advocaat werd
aangewreven, als zoude zij ‘in absentie van haren man met verscheiden personen
familiaar hebben geconverseerd’: van A n n a We y t s e n kan dit wel niet gelden.
Maar W i l l e m was van eene gansch andere natuur dan zijn broeder. Bezaten wij
van hem een portret, zoo goed en betrouwbaar als van R e i n i e r , misschien zouden
wij in zijne gelaatstrekken iets kunnen lezen. Zijn zwager Va n d e r M y l e heeft
hem verdedigd met te zeggen, dat het moeilijk zou zijn van die ongebonden
levenswijze bewijzen bij te brengen. En al ware het zoo: hadden die lasteraars
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dan in hunne jonkheid naar de regelen van C a t o geleefd? Mocht men het daarbij
de ouders wijten, indien zij door goede instructiën hun best hadden gedaan om het
te voorkomen? - Men zal toegeven dat dit pleidooi nog al zwak is. Na hetgeen wij
van A e r s s e n en van zijn eigen vader vernamen, lijdt het bovendien geen twijfel
of W i l l e m heeft een tamelijk losbandig leven geleid. Onder officieren en
jongelieden van zijn stand in Den Haag viel op moraliteit niet te roemen;
W t e n b o g a e r t heeft zich daarover meermalen beklaagd. Wij hebben ten overvloede
het getuigenis van W i l l e m zelven, want jaren later schreef hij aan H. d e G r o o t ,
met een weemoedigen terugblik op zijn vroeger leven: ‘Ik heb meer mijn tijd versleten
in wellusten als om eenige deugden te leeren, waarvan het leedwezen de eenige
remedie voor mij is; doch dat komt in wereldsche zaken te laat.’
Op 24 April 1616 werd de ondertrouw gesloten tusschen W i l l e m v a n
O l d e n b a r n e v e l t en Wa l b u r g v a n M a r n i x . Het is niet onwaarschijnlijk
dat dit huwelijk voornamelijk door toedoen der ouders tot stand kwam, in de hoop
hun zoon daardoor tot eene betere levenswijze te brengen. Zij zelven waren er althans
hoog mede ingenomen, dat hun jongste voor het echt-altaar zou treden met de eenige
erfdochter van den heer v a n St. A l d e g o n d e , ‘den grooten dienaar en
geaffectionneerden voor de goede zaak van den Prins van Oranje’, gelijk
O l d e n b a r n e v e l t later in zijne Remonstrantie deed opmerken. Maar ik betwijfel
of de wederzijdsche genegenheid daarbij wel een punt van ernstige overweging is
geweest. Het huwelijk, in Mei in Zeeland voltrokken, bleef kinderloos, en uit alles
wat wij van Willem weten, komt het mij voor dat de verhouding tusschen beide
echtgenooten niet zeer innig is geweest. Het is mogelijk dat Wa l b u r g hem na de
samenzwering niet of althans niet dadelijk in zijne ballingschap volgde, wat aan
afschuw over den misdaad is toegeschreven, doch ik geloof niet dat zij hem daarna
belasterd heeft. Zes jaren later schreef hij zelf nog aan D e G r o o t : ‘Ik vind het wel
bij mijne vrouw, die mijne gebreken over
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het hoofd ziet, en zoo het in haar vermogen was mij meer goed zoude kunnen doen,
dan mij tegenwoordig wel geschied.’ O l d e n b a r n e v e l t gaf aan W i l l e m bij zijn
huwelijk een jaarrente uit zijne goederen van tweeduizend gulden, hem daarbij tevens
het recht verleenende om zich heer v a n S t o u t e n b u r g te noemen, met welke
heerlijkheid hijzelf zich door de Staten van Utrecht had doen beleenen. Met het
inkomen dat W i l l e m zal hebben getrokken uit de goederen, die zijne gemalin ten
huwelijk had medegebracht, en wat hij overigens genoot, was hij zeker in staat
overeenkomstig zijn stand te leven. Hij zal gedurende deze periode van zijn verblijf
in Den Haag ruimschoots gelegenheid gehad hebben om met allerlei mannen van
aanzien en beteekenis in nadere aanraking te komen. De vriendschap met H. d e
G r o o t dagteekent zeker van dezen tijd. Met F r e d e r i k H e n d r i k had hij meer
dan een vertrouwelijk onderhoud. Bij de toenemende oppositie tegen het
gouvernement van den Advocaat waren er intusschen niet weinigen, die het met
leede oogen aanzagen, dat deze zijne zonen telkens op den voorgrond schoof.
R e i n i e r , thans heer van den Tempel, bezorgde hij het houtvesterschap, eene van
de voornaamste bedieningen van Holland. Voor W i l l e m had hij, zooals A e r s s e n
ons wil doen gelooven, van den ouden M a r c e l i s B a x , die onherstelbaar ziek lag,
het gouverneurschap over Bergen-op-Zoom gekocht, en de resignatie verkregen
hebbende, de rectificatie van den Raad van State daarop teweeggebracht, waarop de
Prins er zich kwalijk tegen verzetten kon. Niet weinige provinciën en kloeke dienaars
van den staat hadden zich daarover geërgerd, doch den Advocaat was het om het
even hoe hij het kreeg. Hoe geheel anders is de voorstelling van D e G r o o t als hij
in zijne ‘Verantwoordingh’ schrijft: ‘De Prins vereerde zijn tweeden zoon met het
gouvernement van Bergen-op-Zoom, zelfs nadat de kerkelijke differenten op het
hoogst waren gekomen, hetwelk ik niet gelooven kan dat Z. Ex. zou hebben willen
doen, indien hij een kwaad gevoelen had gehad van des Advocaats getrouwheid aan
het land’. Ingevolge zijne aanstelling
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tot deze zoowel eervolle als voordeelige betrekking door de Staten-Generaal, bij
besluit van 18 October 1617, zal hij zich te Bergen-op-Zoom gevestigd hebben, waar
hij bleef totdat het dreigend onweder over het hoofd zijns vaders losbrak.
De droeve gebeurtenissen van de jaren 1618 en 1619 zijn te bekend om er hier bij
stil te staan. De verzoekschriften, die W i l l e m met zijne moeder, broeders en zusters,
na de gevangenneming van zijn vader op 28 Augustus, indiende bij de Staten-Generaal
en de Staten van Holland, bleven zonder gevolg. Het bezoek bij M a u r i t s met
R e i n i e r werkte mede niets uit. Zij beriepen er zich op, dat hun vader bij de
hangende kerkelijke geschillen altijd voor tolerantie geijverd had, maar M a u r i t s
wees er op, dat hun vader beter gedaan zou hebben, als hij den raad van de
Staten-Generaal gevolgd had, door zich niet in te laten met de godsdiensttwisten;
dan zou hij het land veel beroering bespaard hebben. Wij zagen reeds hoe W i l l e m
bij C a r l e t o n eene poging had gedaan om den Engelschen koning gunstig te
stemmen door eene herinnering aan het verleden. Het antwoord van den gezant was
niet bemoedigend. De koning was ontstemd over de houding van de Staten van
Holland, van welke zijn vader de leider was geweest. Vo r s t i u s had men wel uit
Leiden geweerd, maar hem vrijheid gelaten om te schrijven en in zijne boeken zelfs
J a c o b u s te beleedigen. Voor de klachten van zijn gezant was men doof gebleven;
voor de verschijning van de ‘Weechschael’, dat schandelijk pamflet, was hem geen
voldoening gegeven. Hij, C a r l e t o n , wilde niemand beschuldigen, maar had ook
geen lust om voor iemand tusschenbeiden te komen. Als de Staten-Generaal zijn
oordeel vroegen over de gevangenen zou hij het stilzwijgen bewaren. Met dit bescheid
konden de zonen henengaan. De procedure had intusschen haar loop genomen. Toen
het vonnis in Mei geveld was, hadden vrouw en kinderen verlangd nog eens tot den
veroordeelde te worden toegelaten om afscheid te nemen. Men had
O l d e n b a r n e v e l t wel gevraagd of híj begeerde de zijnen nog te zien, zonder
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echter van hún verlangen een woord te reppen; zijn antwoord was daarom, dat hij
het niet wenschelijk achtte, om geen nieuwe alteratie te maken. De laatste handdruk
van zijn vader was W i l l e m dus geweigerd. Dit alles moet men weten om te
begrijpen, hoe in het verbitterd gemoed van den jongen man de zucht tot wraak kon
opkomen, die hem eindelijk geheel beheerschte.
Doch er was meer. Bij monde van den predikant Wa l a e u s , die den veroordeelde
in zijne laatste uren bijstond, had M a u r i t s aan O l d e n b a r n e v e l t beloofd, dat
hij voor zijne zonen zorgen zou. Dat woord heeft de Prins niet gestand gedaan,
integendeel: de wrok tegen den vader hebben ook zijne onschuldige kinderen moeten
ontgelden. Met de verbeurdverklaring van de vaderlijke goederen hielden de
inkomsten op, die zij daaruit trokken, en alsof dit voor hunne vernedering nog niet
genoeg ware, werden hun ook de betrekkingen ontnomen, die zij tot hiertoe
bekleedden. W i l l e m was op het bericht dat zijn vader in hechtenis was genomen
naar Den Haag gesneld. Gedurende zijne afwezigheid had M a u r i t s Jhr. L o u i s
d e l a K e t h u l l e , heer v a n R i j h o v e , in zijne plaats gesteld; doch C a r l e t o n
zal wel goed ingelicht zijn geweest, toen hij een maand te voren (24 Nov.) reeds aan
N a u n t o n schreef, dat er besloten was W i l l e m het gouvernement van
Bergen-op-Zoom te ontnemen. Twee maanden na de terechtstelling van den grijzen
staatsman werd de heer v a n R i j h o v e werkelijk benoemd. Op even
wederrechtelijke wijze verloor R e i n i e r het houtvesterschap. Had W i l l e m zich
misschien nog gevleid met de hoop om straks, bij het einde van het Bestand, in het
gewoel van den krijg zijn leed te kunnen verzetten: terzelfder tijd werd hij ook in
zijne militaire loopbaan gestuit. In de statenvergadering van Overijsel woei de wind
thans uit een anderen hoek. Men informeerde bij de afgevaardigden in Den Haag of
het gerucht waarheid sprak, dat W i l l e m van zijn gouvernement over
Bergen-op-Zoom was gedeporteerd, in welk geval men bij de Staten-Generaal op de
bevordering van zijn luitenant R u t e n b o r c h wilde aan-
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dringen. Bij ordonnantie van 18 Juni 1619 werd inderdaad aan W i l l e m voor het
laatst de bezoldiging voor zijne compagnie uitbetaald, waarop de benoeming van
zijn luitenant tot ritmeester weldra volgde. Zoo moest hij ook nog de 250 gulden,
die hij per heerenmaand genoten had, derven. Had G e r a r d B r a n d t geen reden
om te schrijven: ‘Dus heeft men de zonen, zonder iets tegen hen in te brengen dan
hunne afkomst, des vaders straf deelachtig gemaakt, tegen den inhoud van de
goddelijke uitspraak: de zoon zal niet dragen de ongerechtigheden des vaders.’
Zoo werd het W i l l e m v a n O l d e n b a r n e v e l t onmogelijk gemaakt om op
den ouden voet te blijven leven, en het was een schrale troost, dat hij dit lot met zijn
broeder en zijne zwagers deelde, welke laatste uit de ridderschap waren gezet. D e
G r o o t zuchtte in den kerker. Onder de voormalige vrienden van zijn vader zal
menigeen het voorzichtiger hebben geacht zich op een afstand te houden; de Fransche
gezant D u M a u r i e r behoorde misschien tot de weinigen, die zich aan hem gelegen
lieten liggen. Zij die thans op het kussen zaten keerden hem natuurlijk den rug toe,
terwijl ieder die vooruit wilde komen zich wel zal gewacht hebben zijne vriendschap
te zoeken. Wij begrijpen met hoeveel weerzin hij dit alles droeg; het lag niet in zijn
aard om te buigen onder het juk, dat hem op de schouders werd gelegd, of om de
tegenpartij de voldoening te schenken, dat hij zich dit alles aantrok. Het kan wel
waar zijn wat C a r l e t o n over hem aan J a c o b u s schreef (14 Juni 1620), namelijk
dat hij het eenige paard, hetwelk hem van zijn ritmeesterschap was overgebleven,
had verwed tegen eene kleine geldsom, dat 's konings dochter en haar gemaal niet
alleen uit hun koningrijk Boheme, maar ook uit de Palts verjaagd zouden zijn vóór
het einde des jaars. M a u r i t s zou, toen hij dit hoorde, gezegd hebben zijn beste
paard te verwedden, dat deze ongeluksprofeet gehangen zou worden. Of W i l l e m
zich met zijne moeder en zijne vrouw op het kasteel Stoutenburg teruggetrokken
heeft, is mij niet gebleken. Maar zoo hij het deed, dan was het zeker niet om den
loop der dingen lijdelijk af te
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wachten. De toestand waarin hij verkeerde werd hem hoe langer zoo ondragelijker.
Het ontbrak hem ten eenemale aan zedelijke kracht om zijne hartstochten te
beheerschen en zich tegen het leed dat hem kwelde in te zetten. Zijn gekrenkt
eergevoel liet hem geen rust. Hij maakte zich zelven diets, dat zijne grieven
samenhingen met het welzijn der Republiek, en zoo begon hij op middelen te zinnen
om eene tegen-omwenteling te bewerken. De gevallen staatslieden moesten weder
opgericht, de verdrevene hersteld, de Loevesteinsche gevangenen ontslagen worden.
Een paar jaren liep hij met dit denkbeeld rond. Hij trachtte er den gewezen predikant
van Leiden, B e r n a r d u s D w i n g l o , voor in den arm te nemen, die het hem ten
sterkste ontried. Hij wilde in Rotterdam een opstand bewerken, waarin lieden
betrokken werden, die eerlang in de samenzwering eene rol zouden spelen, maar dit
voornemen bleek niet de minste kans van slagen te hebben. Het stond ten laatste bij
hem vast dat M a u r i t s moest worden uit den weg geruimd; op den Prins wilde hij
den dood zijns vaders, de beleediging zijne moeder aangedaan, de ellende zijner
verwanten en zijne persoonlijke verongelijking wreken. Zoo rijpte het plan van de
euveldaad, waarvan het geheele verloop ons in alle bijzonderheden bekend is. Zijne
moeder, zijne vrouw, zijne meest vertrouwde vrienden heeft hij er onkundig van
gehouden; zoo iemand, dan zou de eerste alleen in staat geweest zijn hem tot andere
gedachten te brengen. ‘Indien de zonen van O l d e n b a r n e v e l t ’, schreef D u
M a n r i e r aan D e G r o o t , ‘die zich in zulk een afgrond gestort hebben, te rade
waren gegaan met lieden, die vol deernis waren over hun ellendig lot, zij zouden niet
zulk een schipbreuk geleden hebben en lijdzaam beter tijden hebben afgewacht. Met
die te willen verhaasten, hebben zij zich het verderf op den hals gehaald.’ Zijn broeder
alleen nam W i l l e m in het geheim, en deze zwichtte helaas voor zijne overreding,
waardoor hij het slachtoffer werd van het snoode opzet. Zoodra hij kennis kreeg van
de ontdekking, waarschuwde hij R e i n i e r en maakte zich uit de voeten. Na zich
met zijn neef A d r i a a n v a n d e r D u s s e n eenige
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dagen te Rotterdam schuil gehouden te hebben, gelukte het beiden een schipper voor
duizend gulden bereid te vinden hen heimelijk naar Wezel te voeren. Bij het Tolhuis
scheelde het weinig of zij waren gevat, doordat zijn knecht herkend werd door
soldaten, die te Bergen-op-Zoom in bezetting hadden gelegen. Doch zij lieten zich
ijlings de Waal overzetten, stapten op Kleefschen bodem aan land, reisden naar Goch
en van daar naar Brussel. W i l l e m had het vaderland en zijne naaste betrekkingen
voor altijd vaarwel gezegd.
Te Brussel was hij veilig, de Aartshertogin I s a b e l l a bleek terstond bereid hem
in bescherming te nemen. De Staten vroegen wel zijne uitlevering, maar deze werd
geweigerd, tot voldoening van W t e n b o g a e r t ; men zou immers W i l l e m het lot
van zijn broeder hebben doen ondergaan, en hoe scherp de voormalige hofprediker
de samenzwering ook veroordeelde, huiverde hij toch bij de gedachte, het geheele
huis van den achtenswaardigen staatsman te zien ruïneeren. W i l l e m is maar kort
in Brussel gebleven; volgens G. B r a n d t zou hij eene reis door Guyenne, Languedoc
en Provence naar Italië hebben gedaan. Zeker is, dat hij op 2 April 1623 te Angers
was, want op dien dag schreef hij aldaar een blad in het Album van E v e r h a r d
Av e r k a m p , broeder van den schilder H e n d r i k , die hij beiden vroeger in Overijsel
zal hebben leeren kennen, met de woorden: ‘Superanda omnis fortuna ferendo’ (elke
ramp komt men door lijdzaamheid te boven). Ik vermoed dat het hoofddoel van deze
reis was, een bezoek aan zijn vriend D e G r o o t te Parijs te brengen. Met dezen
stond hij reeds sedert een paar jaren in geregelde briefwisseling. Toen de Staten van
Holland er in 1622 achter waren gekomen, dat D e G r o o t in het land zijne
‘Verantwoordingh’ ter perse had gelegd, doordat men brieven in handen had gekregen,
waarvan de jongste zoon van den oud-burgemeester C o r n e l i s H o o f t de bezorging
op zich had genomen, was daarbij ook een schrijven aan ‘Monsieur de
S t o u t e n b u r g h ’ met cijferschrift gevonden, waarover W i l l e m d e G r o o t den
18en Juli in verhoor werd
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genomen. Behalve de brief zelf, die gelukkig bij de processtukken bewaard bleef,
licht D e G r o o t ons in een anderen, na de ontdekking der samenzwering aan zijn
broeder gericht, nog nader omtrent den aard dezer correspondentie in. ‘Met
S t o u t e n b u r g ’, schreef hij, ‘stond ik in briefwisseling, omdat ik den verongelijkten
zoon van den grooten man mijne hulp niet weigeren kon, én om het jaargeld te
ontvangen, dat hem hier was toegezegd, en om goederen te lossen, die in het gebied
van de Aartshertogin gelegen zijn. Het gaat mij aan het hart, dat ik in beide zaken
hem niet voor ben geweest, misschien zou de goede uitslag hem van zulk een
overijlden stap hebben teruggehouden. Uit zijne laatste brieven aan mij blijkt duidelijk,
hoe ik hem steeds den raad heb gegeven òf om in Frankrijk te komen, òf om naar
Duitschland te gaan. Indien hij dien wenk in een van beide opzichten gevolgd had,
zou hij tot deze daad niet gekomen zijn.’ W i l l e m v a n O l d e n b a r n e v e l t moet
behoefte gevoeld hebben om zijn schuld te belijden voor den man, wiens trouwen
vriendenraad hij zoo roekeloos in den wind had geslagen. D e G r o o t was door het
gebeurde pijnlijk getroffen. De verklaring des konings waarbij deze hem in sauvegarde
nam, gegeven naar aanleiding van het plakkaat tegen de ‘Verantwoordingh’, durfde
hij zelfs niet openbaar maken, omdat daaruit kon worden afgeleid, dat zijn kwaad
geweten hem die bescherming had doen vragen. Uit zijne andere brieven weten wij,
hoe hij voor zijne vrienden te Parijs en elders zijne droefheid er over uitsprak en met
welk eene spanning hij den loop van het rechtsgeding volgde. Geen enkele regel
schrift licht ons in over de wijze, waarop hij W i l l e m zelven over zijn misdrijf zal
hebben onderhouden; maar zou het niet te vergeven zijn indien, het gevoel van
medelijden met den ongelukkigen zoon sterker in hem had gesproken dan de
verontwaardiging over dat snood ontwerp, terwijl zijn hart nog bloedde bij de gedachte
aan het moordschavot van den vader, waarop nu ook zijn oudste zoon was
terechtgesteld? Laat het zich niet begrijpen, dat de felle haat der tegenpartij, de
ijskoude ongevoeligheid
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voor de smart eener moeder, de hardheid van den Prins hem juist tot mededoogen
stemde? Zooveel is zeker, dat D e G r o o t W i l l e m niet van zich gestooten, maar
de briefwisseling met hem tot zijn dood onderhouden heeft.
Deze briefwisseling met den voormaligen Pensionaris van Rotterdam is voor het
laatste tiental jaren van W i l l e m 's leven onze eenige bron. De brieven, die hij aan
zijne bloedverwanten en enkele vrienden in het vaderland heimelijk heeft gericht,
zijn met alle die hij ontvangen heeft verloren gegaan, maar aan D e G r o o t hebben
wij het te danken, dat er althans 57 van W i l l e m bewaard zijn gebleven. Beiden
stelden in elkanders mededeelingen, beschouwingen en vertrouwelijke
ontboezemingen even groot belang; gedurende de twee laatste jaren schreven zij
elkander soms wekelijks. D e G r o o t was in het oog van W i l l e m niet alleen ‘een
groot licht’, maar hij beschouwde hem als zijn trouwsten vriend, aan wien hij zich
innig verplicht gevoelde. ‘Mijne affectie voor u onder woorden te brengen, zou maar
papier bederven zijn; mijn goede wil zal nooit verflauwen’. ‘Spaar mij niet, als ik u
dienen kan, want ik wensch met eene of andere daad mijne genegenheid te toonen.’
Zulke zinsneden treft men telkens in zijne brieven aan. Hij juicht het toe dat D e
G r o o t volstandig weigert een verzoek tot de Staten te richten om terug te keeren,
doch als de raadpensionaris D u y c k gestorven is moet hij het uitspreken: ‘Gave
God dat de regenten u zijne plaats aanboden, zoo het u aangenaam is’. D e G r o o t
was zijnerzijds O l d e n b a r n e v e l t zeer verplicht voor diens uitvoerige berichten
omtrent alles wat er omging in de Zuidelijke Nederlanden, en wat deze uit Den Haag
en van elders, o.a. van den resident F o p p e v a n A i t z e m a te Hamburg, vernam.
W i l l e m wist hem afschrift te bezorgen eener beschrijving van den veldtocht van
graaf H e n d r i k v a n d e n B e r g in 1629, opgesteld door iemand die er aan had
deelgenomen; hij lichtte hem in over diens lateren afval en justificatie en hield hem
op de hoogte van de vredesonderhandelingen, die in 1632 te Brussel en in Den Haag
plaats hadden. Daarbij bewees
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W i l l e m hem de niet geringe dienst van voor de paspoorten te zorgen, wanneer
bloedverwanten of vrienden naar Frankrijk kwamen, of M a r i a v a n
R e i g e r s b e r c h eene tocht naar het vaderland deed. Met eene groet aan haar en
de kinderen besloot W i l l e m gewoonlijk zijn schrijven. Hoe blijde was hij haar in
Mei 1627 te Brussel weder de hand te mogen drukken! De jongelieden, die onder
haar geleide terugkeerden, konden in eene herberg slapen, maar zij moest met hare
dochter C o r n e l i a en zuster S u s a n n a bij hem logeeren. Mocht hij D e G r o o t
zelf nog eens bij zich zien! Toen deze het in 1631 gewaagd had terug te keeren, maar
in het volgend voorjaar, bitter teleurgesteld, het vaderland voor goed vaarwel moest
zeggen, rijpte in W i l l e m het plan om hem te bewegen naar Brussel te komen. Doch
hierover spreek ik aan het einde en vat nu den draad van W i l l e m 's
levensgeschiedenis weer op.
In het najaar van 1623 schijnt hij van zijne reis teruggekeerd te zijn, om zich voor
goed te Brussel te vestigen met zekeren M e u s n i e r , een metgezel aan wien hij zeer
gehecht was. Toen aan dezen de zaken van Frankrijk werden opgedragen, na het
vertrek van den gezant B a u g y en vóór de komst van B o t r u , waarvoor hem 1200
gulden werden betaald, schreef hij aan D e G r o o t (Sept. 1629): ‘Ik heb deze vocatie
toegelaten met consent van I s a b e l l a , en ik zou blijde zijn als deze kleine beginselen
hem tot eene continuele conditie konden brengen, daar er weinig kans op is dat ik
hem zoolang ik leef voor zijne langdurige trouwe diensten zal kunnen beloonen’.
W i l l e m stond nu voor de vraag wat hij zou aanvangen. Het vaderland had hem
uitgeworpen. Zijne goederen had hij door felonie verspeeld. De ambachtsheerlijkheid
Cralinger-polder schonk M a u r i t s bij testament aan zijn natuurlijken zoon W i l l e m
v a n N a s s a u . De heerlijkheid Stoutenburg, die hij wel nooit verheven, maar
waarvan hij toch krachtens den hem verleenden titel zeker de voordeelen genoten
had, werd aan A d r i a n a , de dochter van zijn zwager R e i n o u d v a n
B r e d e r o d e , in leen gegeven. Doch men hoopte in de Zuidelijke Nederlanden
weldra partij van hem

Onze Eeuw. Jaargang 4

315
te trekken. Om hem te vaster aan het Spaansche gouvernement te verbinden, zal de
Aartshertogin hem een pensioen hebben geschonken, dat volgens D e G r o o t
honderd schilden per maand bedroeg. Hij leefde althans te Brussel als een edelman
en hield er koets en paarden op na, zooals M a r i a v a n R e i g e r s b e r c h in den
zomer van 1624 te Antwerpen vernam. Va n d e r D u s s e n , mede een der
samenzweerders, dien zij aldaar ontmoette, had zich te Brussel nog weelderiger
ingericht. ‘Deze lieden kunnen het beter doen dan wij,’ schreef zij verdrietig aan
haar man. Met dat al zou zij met O l d e n b a r n e v e l t niet hebben willen ruilen.
Evenals D e G r o o t , had deze al zijn hoop gevestigd op eene omkeering in den
staat, wanneer F r e d e r i k H e n d r i k stadhouder zou zijn, maar hij moest ervaren
dat er voor hem niet het minste uitzicht bestond op pardon en landwinning. ‘Hier
zou ik wel iets goeds kunnen krijgen’, schreef hij in 1626 aan D e G r o o t , ‘maar
ik zou er mij naar moeten voegen en ons vaderland hard moeten vallen. Ik kan niet
verwachten jonger te worden’ - hij was toen zes-en-dertig jaar - ‘en mijn lust is altijd
de krijgsdienst geweest, die in den ouderdom moeilijk valt; wil ik in dit opzicht iets
beteekenen om later rust te nemen, dan zal ik het nu moeten doen. Aan den eenen
kant komt mij de werkzaamheid van mijn zaligen vader voor den geest, wiens
voetstappen ik ten dienste van mijn land van verre gaarne drukken zou; doch men
verhindert mij deze mijne neiging te volgen. Ik leg aan den eenen kant in de
weegschaal wat ik aan mijn vaderland, niet aan die het regeeren, verschuldigd ben,
en de gunst, die mij hier wordt bewezen, en sta in twijfel wat het oirbaarst is.’ Maar
hij blijft besluiteloos, de gehechtheid aan zijn geboortegrond is hem te machtig. Als
F r e d e r i k H e n d r i k 's Hertogenbosch heeft veroverd, flikkert het vlammetje der
hoop weder op. ‘Wij zullen nu zien’, zegt hij tot D e G r o o t , ‘wat de Prins met de
autoriteit, die hij behoorde gewonnen te hebben, voor de onschuldigen, voornamelijk
voor u en voor mij, doen zal. Al zijne actiën toonen, dat hij wel weet hoe men de
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wereld moet bedriegen; God gave dat hij wat sinceerder handelde met zijne oude
vrienden en dienaars’. Zooals men ziet, was hij over den Prins, met wien hij vroeger
zeer gemeenzaam schijnt geweest te zijn, thans niet best te spreken; hij verweet hem
zijne ‘slaphartigheid’, hetgeen anderen voorzichtigheid geliefden te noemen; ‘hetgeen
ik voor den Prins gevoel’, schreef hij, ‘zou door de mijnen voor crimen gehouden
worden, want men kan van dien man niets dan goeds zien’. Maar al had hij zich in
F r e d e r i k H e n d r i k bedrogen wat zijn persoon betrof, dit maakte hem niet blind
voor diens verdiensten. Hij achtte hem hoog als veldheer en vreesde alleen dat hij
bij belegeringen zooals van Rijnberk zich te weinig ontzag. Een kogel kon hem
evengoed treffen als ieder ander, en zijn dood zou een groot verlies zijn voor den
staat en een schromelijke wanorde veroorzaken. Toen de krijgskans zich keerde ten
gunste van de Republiek en er sprake was van een Bestand, kwam de gedachte bij
hem op om zich als onderhandelaar beschikbaar te stellen. Hij raadpleegde D e
G r o o t over de beste wijze om het verzoek daartoe te doen. ‘Ik geef er weinig om
of het wordt afgeslagen’, schreef hij, ‘als ik maar op goeden grond kan doen
verzoeken’. Doch voor zulk een verzoek zullen wel geen termen gevonden zijn.
Wilde hij bij de Aartshertogin, of bij den Keizer, gelijk D e G r o o t hem geraden
had, in dienst treden, dan moest hij het katholicisme omhelzen. Hij werd daartoe van
alle zijden aangezocht, inzonderheid door zekeren P h i l i p p u s gardiaan van het
Capucijner-klooster te Brussel, die zich zijn ‘sonderlinghen vriendt’ noemde. D e
G r o o t heeft zijn best gedaan om hem hiervan terug te houden. Al missen wij zijne
brieven aan O l d e n b a r n e v e l t , toch weten wij uit andere welke argumenten hij
er tegen aanvoerde. Lang heeft W i l l e m geaarzeld; nog in 1629 zegt hij: ‘ik vind
dat het uitblijven uit de kerk mij bij velen gehaat maakt, doch wel beschouwd is dit
de minste reden die zij hebben, de ware is dat ik onbekwaam ben tot eenige dingen.’
In een anderen brief uit denzelfden tijd lees ik echter: ‘Als
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de Roomsch-Katholieken begeeren dat men zal gelooven, dat de pauselijke stoel niet
dwalen kan, valt mij dit zoo vreemd niet, daar die van de synode van Dordrecht van
hetzelfde gevoelen zijn. En ik meen dat de Remonstrantsche predikanten, indien zij
het naar hun zin hadden, alsmede precies zouden zijn. Gelukkig zijn zij, die al deze
partialiteiten voorbijzien en haar best doen om door werken te toonen, dat zij
Christenen zijn’. Zoo hij werkelijk daarna het Katholicisme omhelsd heeft, dan zal
het wel geen kerkleer of de hoop op eenige bediening geweest zijn, die er hem toe
gebracht heeft. Na alles wat hij misdreven had in zijn vroeger leven, kan hij rust
hebben gezocht voor zijne ziel en gemeend hebben haar nergens beter te kunnen
vinden dan in den schoot der moederkerk.
Volgens den geschiedschrijver B r a n d t zou O l d e n b a r n e v e l t , door nood en
spijt gedrongen, zich niet alleen hebben laten overhalen om zijn geloof te verzaken,
maar ook als ritmeester bij het Spaansche leger de wapenen gevoerd hebben tegen
zijn vaderland. Een ander verhaalt zelfs dat hem van goeder hand was bericht, hoe
S t o u t e n b u r g aan het hoofd van een regiment cavallerie, onder een grooten toeloop
van volk, Antwerpen was binnengereden, voerende een zwarten standaard met een
doodshoofd er in. Ik houd dit voor den nagalm der lasterlijke praatjes, die er bij zijn
leven over O l d e n b a r n e v e l t in de Republiek verspreid waren. Hij zelf vertelt
aan D e G r o o t , hoe in Holland werd uitgestrooid, dat hij in 1629 voor Amersfoort
had gecommandeerd en gecorrespondeerd met de burgemeesters, die de stad aan den
vijand overgaven. Men zeide zelfs, dat hij naar zijne vrienden in Den Haag gegaan
en op zijn terugtocht naar de Veluwe in Utrecht gevangen genomen was. Wij
vernamen reeds uit zijn eigen mond, dat hij in dat jaar nog ambteloos was. ‘Dat gij
zoo wanhoopt’, schreef hij na het succes van Den Bosch aan D e G r o o t , ‘daarover
kan ik mij niet genoeg verwonderen, omdat de Prins u altijd zoo genegen was, hetgeen
hijzelf mij dikwijls heeft betuigd. Maar ik moet een anderen weg inslaan, en daarvoor
bestaan twee redenen: vooreerst mijne onbekwaam-
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heid om het vaderland te dienen, ten andere dat mijne fouten tegen den H.-Geest,
dus onvergeeflijk schijnen te zijn. Ik neem dit op met patientie en kwel er mij niet
over dat ik geen berouw over die zonde heb, maar ben ten hoogste dankbaar dat ik
hier mijn pensioen geniet, aangewezen op een vast kantoor en vermeerderd tot 160
Philips-guldens, waarmede ik gemakkelijk kan doorspartelen.’ Had hij een rang bij
het leger bekleed, hij zou niet verzuimd hebben het bij deze gelegenheid te zeggen.
Doch hij heeft Spanje nooit gediend. Met de brieven voor ons, waarvan de laatste
kort voor zijn dood in December 1633 geschreven is, durf ik verzekeren, dat hij nooit
de wapenen tegen de Republiek heeft opgenomen. Alle zijn ze te Brussel geschreven,
ook als dit niet aan het einde wordt vermeld. De vroegere geestdrift voor den
krijgsdienst is langzamerhand blijkbaar bij hem uitgedoofd; hij haakte naar vrede.
Tijdens de onderhandelingen van 1632 spreekt hij zich telkens hierover uit, het
betreurende dat in Zeeland een M a n m a e c k e r , ‘die niet verder ziet dan zijn neus
lang is’, tegenwerkte; dat R o s e u s en andere predikanten er tegen bulderden. De
Prins had al lauweren genoeg behaald en kon er thans wel mede tevreden zijn. Met
het ambtelooze leven was hij ten laatste verzoend. ‘Hoe gelukkig’, zegt hij, ‘zijn zij
die het minste bewind hebben in deze wereld. Ik dank God dat hij mij geleerd heeft
mij tevreden te stellen met de minste moeite, mij gevende de gratie van alles te mogen
aanzien zonder groote passie, veel min ambitie.’ Waar kon hij beter zijn, dan onder
de hoede der Aartshertogin! Als de graaf d e C h a t i l l o n hem verwijt, dat hij de
nagedachtenis zijns vaders heeft beleedigd met zich naar Brussel te begeven, schrijft
hij aan D e G r o o t : ‘Gij weet wel dat geen andere plaats voor mij openstond waar
ik veilig zou zijn, maar ik laat te zijner (C h a t i l l o n s ) beoordeeling of hij op zijn
Calvinist de memorie van zijne voorouders niet beleedigd heeft toen hij Aigues
Mortes ontruimde en Montpellier wilde overgeven.’ Voor I s a b e l l a koesterde hij
de hoogste achting, en hare bekende devotie had een diepen indruk op hem gemaakt.
‘Ik heb eene goede princes’, zegt hij

Onze Eeuw. Jaargang 4

319
aan D e G r o o t , ‘en zoo er ooit heiligen geweest zijn, dan verdient zij het te zijn,
immers zij volgt alles wat van heiligen gezegd wordt. Ik wilde wel dat gij haar hart
kendet, gij zoudt haar ongetwijfeld liefhebben, daar de deugd haars gelijken zoekt.’
Aangemoedigd door de dankbare stemming in de Republiek over den val van Den
Bosch en Wezel, heeft hij een oogenblik in twijfel gestaan of hij haar hulp ook zou
vragen om het genot van de goederen te erlangen, die zijn vader hem had toebedeeld.
Hij geloofde wel dat het zou worden afgeslagen, maar zou toch gaarne zien wat de
Prins voor hem wilde te weeg brengen. Het is niet aan te nemen dat D e G r o o t ,
wien hij om raad vroeg, er hem toe aangemoedigd heeft.
O l d e n b a r n e v e l t bewoog zich te Brussel te midden van mannen, die in staat
en kerk aanzienlijke betrekkingen bekleedden en hem zeker met de meeste
onderscheiding behandelden; toch moet hij er zich eenzaam en verlaten gevoeld
hebben. Hij was te zeer Nederlander in merg en bloed, opgegroeid in een gansch
andere staatkundige atmosfeer, om in zulk eene Spaansche en royalistische omgeving
zich te kunnen vinden. Nu en dan verkwikte hem de ontmoeting van een bloedverwant
of vriend, maar er was geen landgenoot met wien hij vertrouwelijk kon verkeeren.
Doch daar ging een licht voor hem op. D e G r o o t had Parijs vaarwel gezegd, in
de hoop dat hem na tienjarige ballingschap vergund zou worden, zijne laatste
levensjaren in Holland te slijten; doch hij moest ervaren dat de haat der tegenpartij
hem met dezelfde bitterheid bleef vervolgen, en mistroostig was hij naar Hamburg
gegaan. Waarom zou hij nu niet te Brussel komen, om de Aartshertogin zijn dienst
aan te bieden? O l d e n b a r n e v e l t wil hem daartoe den weg banen en tevens zijne
dankbaarheid toonen voor alles wat D e G r o o t aan hem heeft gedaan. Het voorstel
wordt door D e G r o o t niet onvoorwaardelijk afgeslagen, maar de overweging
afhankelijk gesteld van den loop der vredesonderhandelingen. Men vergete niet dat
er in die dagen ook sprake van was, de Zuidelijke Nederlanden te constitueeren tot
een zelfstandigen staat. Dit onderwerp
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maakt het hoofdbestanddeel uit van de laatste briefwisseling. Als het aan de orde is,
worden schuilnamen gebruikt, opdat er niets mocht uitlekken, wanneer soms een
brief onderschept wordt. Het verheugt O l d e n b a r n e v e l t te kunnen melden, dat
zijn plan algemeen met bijval wordt begroet. De Aartshertogin is er toe genegen, de
markies d' Ay t o n a , vertegenwoordiger van Spanje, is bereid er de hand toe te
leenen. D e G r o o t heeft maar te zeggen hoeveel tractement hij verlangt. Wenscht
hij niet in dienst te treden bij I s a b e l l a , dan kan hij haar bij den Keizer
vertegenwoordigen. Hij heeft slechts te commandeeren en O l d e n b a r n e v e l t zal
handelen. Hij mag zich niet laten afleiden door aanbiedingen uit Denemarken of
Zweden, nergens toch kan hij meer gewaardeerd worden dan hier. Maar D e G r o o t
blijft de zaak in bedenking houden. O l d e n b a r n e v e l t wordt ongeduldig en dringt
telkens aan op het nemen van een besluit. Kon hij maar iemand tot hem zenden om
de zaak te bespreken. Hamburg is zoo ver: zou D e G r o o t niet eens naar Keulen
kunnen reizen? Zonder eene stellige verklaring zijnerzijds durft hij geen stap verder
gaan. Naarmate de hoop vermindert op een bevredigenden afloop der
onderhandelingen tusschen de Noordelijke en Zuidelijke Staten, daalt ook de kans
op de vervulling van zijn vurigsten wensch. Als hij eindelijk zelf inziet, dat van een
Bestand wel niets zal komen, schrijft hij, zeker niet zonder een pijnlijk gevoel:
‘Hyades (D e G r o o t ) kan nu geen besluit nemen; het beste zal wel zijn den Keizer
of Zweden bij Frankrijk te dienen. Pleiades (O l d e n b a r n e v e l t ) zal hem dienen,
zoolang hij leeft.’
Weinige dagen nadat hij dit schreef trof hem nog zwaarder slag: I s a b e l l a ontsliep
den 30sten November 1633. ‘Het einde van hare hoogheid was zeer admirabel gelijk
haar leven, met de grootste humiliteit die te imagineeren is’. ‘Wij blijven hier in
droefheid’, schrijft hij verder in zijn laatsten brief aan D e G r o o t (9 Dec.), ‘ook
voor mij. Mij dunkt dat ik in een nieuwe wereld ben; deze is de kleinste niet van de
zwarigheden die ik gehad heb. Doch wat beteekent mijn particulier belang: de gansche
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Christenheid treurt. Zij heeft niet dan vrede gezocht en geklaagd, dat zij geen vrede
heeft mogen beleven’. Een treffend getuigenis uit den mond van dezen man! Lang
heeft hij haar niet overleefd. Hij klaagde in den laatsten tijd gedurig over zijne
ziekelijkheid en moet in den loop van 1634 gestorven zijn, want den 6den November
van dat jaar gaven rechtsgeleerden in Holland een advies, waarbij de heerlijkheid
Kralinger- of Stormpolder aan zijne naaste maagschap werd toegewezen. De dag
van zijn dood staat echter nergens aangeteekend. De zoon, die niet aan het sterfbed
zijner moeder had mogen staan, toen zij op 19 Maart 1629 de oogen sloot, schijnt
ontslapen te zijn, zonder dat een zijner naaste betrekkingen hem voor het laatst de
hand kon drukken. Als hij niet plotseling bezweken is, heeft een katholiek geestelijke
hem vermoedelijk in zijne laatste ure bijgestaan. Door zijne landgenooten vergeten,
door velen zelfs gevloekt, door slechts enkelen beweend, heeft hij in den vreemde
zijn graf gevonden. Hij heeft voor zijn misdrijf zwaarder geboet, dan wanneer zijn
levensdraad op het schavot ware afgesneden. De vijanden van zijn vader heeft hij
nooit kunnen vergeven, wat zij dezen en den zijnen hadden aangedaan. Terwijl wij
na meer dan drie eeuwen ons trachten in te denken in de passiën, die toen de harten
bewogen, wachten wij ons wel over een W i l l e m v a n O l d e n b a r n e v e l t den
staf te breken; wij betreuren het alleen dat hij dus moest ondergaan.
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Onze leestafel.
De Treurspelen van A e s c h y l u s en S o p h o c l e s vertaald in de versmaat
van het oorspronkelijke door Dr. L.A.J. B u r g e r s d i j k . - Na den dood
des vertalers uitgegeven door Dr. L.A.J. B u r g e r s d i j k J r . - Leiden
A.W. S i j t h o f f .
Kortelijk slechts, maar daarom met niet minder blijdschap worde op deze plaats Dr.
L.A.J. B u r g e r s d i j k J r . gelukgewenscht met het zeldzaam voorrecht hem te beurt
gevallen, nu het hem vergund is zulk een gedenkoffer der piëteit neer te leggen aan
het graf zijns vaders, tevens met zulk een' schat allen te verrijken die de Grieksche
tragedie lief hebben of verlangen lief te krijgen.
De volledige vertaling van A e s c h y l u s en S o p h o c l e s - uitnemende vrucht
van de talentvolle arbeidskracht des overledenen S h a k e s p e a r e -vertolkers - herzien
en zoover noodig aangevuld door de trouwe zorg van den zoon: niet voor den heer
B u r g e r s d i j k J r . alleen is dat eene gewichtige gebeurtenis.
De A e s c h y l u s -vertaling van B u r g e r s d i j k is, voor een deel althans, ons
allen reeds lang bekend; in ieder geval weet elkeen, hoe hoog hij dien dichter stelde.
Alleen zij echter wien het ooit gegeven was, hem reien uit Prometheus of Agamemnon
in het Grieksch te hooren voordragen kunnen beseffen, met hoe groote praecisie de
geheele vorm van A e s c h y l u s ' streng gebouwde verzen zich had afgedrukt in
zijnen geest. Met diep ernstigen klank, met klemmende cadans, met edele
welluidendheid, ruischten de geweldige dactylo-trochaeën van zijne lippen, week
klaagden de dochmiën, hoogernstig predikten de jamben; en met zoo suggestieve
macht goot zijn nooit weigerend geheugen de heerlijke verzen over u uit, dat gij
telkens nieuwe schoonheden hoordet in de u toch zoo wel bekende regels. Er is in
den Agamemnon één koorzang dien ik zelfs thans - na meer dan vijftien jaren - niet
kan lezen, of door de verzen ruischt nog de schoone klank dien B u r g e r s d i j k s
stem had, toen hij ze mij voordroeg. Ik herlees ze nu in zijne vertaling:
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Zeus - wie hij ook wezen moog, indien
hij dien aanroep toe wil staan,
Roep ik dus hem biddend aan;
Hoe ik alles overweeg,
zijns gelijke vind ik niet.
Wie inderdaad zich van zorgen bevrijden wil, vindt steeds
Alles ijdel buiten Zeus.

en bij de herlezing verheug ik mij bijna, dat de vertaler - hier door de daad als bij
ons gesprek door zijn levendige woorden - met volle overtuiging protesteerde tegen
de meening, die ik aldus ongeveer had geformuleerd: ‘metrische overzetting van
Grieksche koorlyriek legt door de ongeschiktheid onzer moderne accentueerende
cadans voor het quantiteerend rhythme der klassieke poëzie den vertaler zóó knellende
boeien aan dat de welluidendheid van zijn gedicht te gelijk met de natuurlijkheid
zijner dictie verstikt moet worden in dien dwang’. Ook nu nog handhaaf ik die
meening, maar bijkans zou ik aarzelen haar te uiten met een klaagzang vóór mij als
dezen uit de Electra van S o p h o c l e s :
Reedloos is hij, die zijn ouders Werden zij smaadlijk vermoord - ooit vergeten kan!
Maar mijne ziel wordt gelaafd door de klagende,
Eeuwig haar Itys, haar Itys bejamm'rende,
Angstige bode, de Lente verkondigend.
U ook vereer ik gelijk een godinne rampzalige N i o b e ,
Die eeuwig in uw rotsgraf
Versmelt in tranen.

Zijn de A e s c h y l u s -vertalingen van B u r g e r s d i j k ons sedert 1860 meerendeels
bekend, nieuw zijn ons zijne overzettingen van S o p h o c l e s , wiens treurspelen hij
bij zijn overlijden in 1900 had voltooid op het laatste gedeelte van den Aiax en den
geheelen Philoctetes na, door Dr. B u r g e r s d i j k Jr. aan zijns vaders arbeid
toegevoegd met eene zorg en een talent dien vader waardig.
Niet minder - wellicht nog meer - dan de overzetting van A e s c h y l u s is de
vertaling eener tragedie van S o p h o c l e s een werk van voortdurende
zelfverloochening en tweestrijd. De welgevestigde overtuiging, dat zelfs de meest
conscientieuze vertaling slechts bij benadering den indruk vermag te wekken door
het oorspronkelijke kunstwerk te weeg gebracht, worstelt in den bewerker steeds
met de begeerte om door zijn levendig besef van de schoonheid der tragedie de
nagedachtenis des dichters en de schoonheidsbehoefte zijner eigen tijdgenooten te
dienen. En het verlangen om zoo min mogelijk den vorm te verstoren waarin de
Grieksche
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dichter zijne gedachte goot, wordt telkens gebreideld door de vrees om der eigen taal
geweld aan te doen. Zoo dreigt voortdurend dubbel gevaar. Of de overzetting
weerspiegelt het Grieksche beeld in eene taal die geen Hollandsche is, òf de
Nederlandsche bewerking verbreekt zoozeer den band met het origineel, dat zij in
hare vage navolging den ouden Dichter eer schade dan eere brengt.
B u r g e r s d i j k is zich die gevaren steeds bewust geweest. Maar ze trotseerend
met een onuitputtelijk geduld heeft hij bovenal hier tegen gewaakt, dat nooit zijn
werk schade zou doen aan zijne moedertaal. In hoe hooge mate hij daarbij door
onverpoosde toewijding er in geslaagd is, de schoonheid van het oorspronkelijke te
naderen, zal voornamelijk ieder onzer die ooit getracht heeft, S o p h o c l e s ' verzen
in de eigen taal weer te geven, door vergelijking beseffen. Somtijds zal zulk eene
vergelijking lokken tot tegenspraak tegen B u r g e r s d i j k 's philologische opvatting
van den tekst; wie de Grieksche tragedie kent, weet dat op dat gebied
overeenstemming onbereikbaar is. Niet zelden ook zal ons daarbij treffen hoe ver
iedere vertaling van S o p h o c l e s ' kunst blijft onder het origineel. Maar één feit zal
ieder deskundig lezer voortdurend en met dankbaarheid waarnemen: Nergens is de
arbeid van B u r g e r s d i j k stukwerk; nooit zet hij zich aan zijne moeilijke en
verantwoordelijke taak vóór hij het karakter van S o p h o c l e s ' tragediehelden heeft
doorgrond. Zoo klinkt al de trouwe liefde van T h e b e 's deerniswaardigen Lijder
voor zijne burgers ons tegen in deze schoone, eenvoudige, zuiver Nederlandsche
verzen.
Gij arme kind'ren! Wat gij daar verlangen komt,
Ik hoorde 't, maar ik wist het. Want ik weet te goed,
Krank zijt gij allen. Doch al zijt gij allen krank,
En zwaar - geen enkel is zoo krank als ik.
Want ieder uwer ondervindt zijn eigen leed,
Van zich en niemand anders; mijne ziel beweent
Het leed van allen, van de stad, van mij, van u.

En weinig slechts gaat er te loor van de aangrijpende wanhoop der Grieksche verzen,
wanneer B u r g e r s d i j k zijn Oedipus na de ontdekking en de zelfverminking aldus
spreken laat:
Neen, tracht mij niet te leeren, dat dit zoo van mij
Niet wel gedaan is, en geef ook geen verd'ren raad.
Want hoe ik in den Hades ziende de oogen ooit
Hadde opgeheven tot mijn vader, weet ik niet,
Hoe tot mijne arme moeder, evenmin....

De plaatsruimte ontbreekt om door langere aanhalingen te bewijzen hoe uitnemend
B u r g e r s d i j k ook in de vertaling der
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zoo vaak vertaalde Antigone, maar bovenal in de overzetting der Electra is geslaagd,
of om aan te toonen hoe in de voltooiing van zijns vaders arbeid dr. B u r g e r s d i j k
Jr. zich van de zware taak, die de piëteit hem oplegde, heeft gekweten. Maar dergelijke
citaten zijn ook niet noodig. De belangstelling in het Grieksche drama is ten onzent
gelukkig wel zoo groot, dat velen deze schoone uitgave zelve zullen koopen en lezen.
Mogen het zoovelen zijn, dat de firma S i j t h o f f spoedig naast deze kostbare editie
eene kleine ‘volksuitgave’ kan stellen.
K.K.
J a n A p o l . De gouden poort: Radboud. Epimetheus. Het boek Jazion;
Bussum. C.A.J. van D i s h o e c k 1903.
H o r a t i u s noemde het een genot te bladeren in de satiren van L u c i l i u s , omdat
deze al zijn geheimen, zijn verdrietelijkheden en zijn succes placht toe te vertrouwen
aan zijn boekje; quo fit, zegt de dichter, ut omnis, votiva pateat veluti descripta
tabella, vita senis. Iets dergelijks heeft J a n A p o l gedaan door aan den overrijken
bundel, dien hij de gouden poort noemt, eene ‘kleine aphoristische inleiding’ (niet
klein en maar voor een deel aphoristisch) te doen voorafgaan, waarin hij zijn eigen
gedachte-leven als op eene tabella votiva voor de oogen van zijne lezers legt - opdat
zij vóór het ingaan van de gouden poort weten wie hun gids zal zijn.
Dit is eene verstandige en bovenal een eerlijke daad. De openhartige wijze waarop
de dichter ons hier een blik gunt in den woesten chaos van zijn jong
kunstenaarsdenken, in het spel van zijn fantaseeren over den Eeuwige en zijne
schepping, in de weerkaatsing nu eens van Heracliteïsche, dan van Platonische
wijsheid in zijnen geest, zegt ons veel beter dan dikwerf herhaalde en moeizame
lezing van zijn dichtwerk kon hebben gedaan, wie hij is en wat hij wil.
Eene vita senis geeft de tabula votiva der inleiding ons niet te zien, maar een
chaotischen dichtergeest, in wien alles nog fermenteert: geleende, half begrepen
wijsheid naast eigen inspiratie, neoplatonisme nevens realisme, scepsis naast geloof;
eenen denker, die u dwingt op het zelfde oogenblik van hem de verzekering te
aanvaarden dat ‘in God stof en geest één is’ of dat ‘God is de eenheid, 't heelal de
veelheid der getallen,’ als waarop hij u predikt: ‘'t verlangen naar God is eene
afspiegeling van Gods verlangen naar ons.’ En als gij dan - niet gedreven door de
verwachting dat deze dichter uw inzicht in het Godlijke zal verhelderen, maar door
belangstelling in het dichterleven van A p o l zelven - vragend opziet naar den profeet,
omdat gij hem inderdaad niet begrijpt, dan
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keert hij zich met een hoog gebaar van u af en zegt: ‘het is niet per se een bewijs van
superioriteit, wanneer men iets niet begrijpt.’
Het onbegrijpelijke in A p o l 's poëzie, 't zij hij ze in dramatischen, epischen of
lyrischen vorm geeft, is tastbaarder - en onverteerbaarder - naarmate hij meer luistert
naar de leer in zijn 19de aphorisme gepredikt: ‘syncretisme is de eerste schrede op
den weg der waarheid.’ In het boek Jazion - het derde gedicht van den bundel - is in
die mate Plotinische mystiek met Orphistische theosophie, - Christelijke
geloofsvoorstelling met Grieksche mythologie dooreen geklutst tot alverwarrende
diepzinnigheid, dat reeds daarom alleen het lied, in eindelooze, meestal jambisch
gebouwde, strofen gedicht, nauwlijks te genieten is voor iemand die gaarne achter
symbolen ook gedachten vindt. Maar bovendien stoort ons onder het lezen de
onbegrensde overlading van des dichters beeldspraak, het woeste amalgama der
geleerdheid, waarmee hij zijne schildering niet zoozeer versiert als overdekt; dit
drukt ons neer tot bittere vermoeienis, zonder dat wij de tragedie der
wereldgeschiedenis ook maar iets beter verstaan dan vóór de lectuur van dit afmattend
poeem.
Duidelijker besef van A p o l 's beteekenis als dichter geeft ons het mythologische
gedicht Epimetheus. Wel is ook hier oude sagenschat dooreengeward met nieuwen,
en zijn de gestalten van Prometheus en Epimetheus beiden omgesmeed tot
onherkenbaar wordens toe; maar de omsmeding is het werk van den vluggen hamer
eener waarlijk dichterlijk scheppende verbeelding en in schoonen vorm is hier de
gedachte belichaamd van het 22e aphorisme: ‘'t Hoogst denkbare levendoel voor den
mensch is de teruggave aan God van 't godlijke in dien mensch.’
Het treurspel Radboud daarentegen voert ons weer in raadselen. Dat de schrijver,
G o e t h e 's uitspraak ‘Alles vergängliche ist nur ein Gleichniss’ gebruikt als
voorwendsel om ook hier de overgeleverde feiten-geschiedenis willekeurig verstorend
op het stramien van bekende namen nieuwe historie te borduren, is het ergste niet.
Ook niet dat deze Friesche koningen spreken van de ‘synthese van hun voelen’ en
middelerwijl tegen hunne hovelingen ‘verdomme’ zeggen. Maar de symboliek van
dit hoogst verwarde drama is al te duister. R a d b o u d brengt zijn broeder G o d f r i e d
ten val: het heidendom verdringt het dogmatische, daden-arme en dwepende
christendom. Maar als R a d b o u d zelf valt door de Franken en alles door den
watersnood verzinkt in Medemblik - waarom blijft dan de kathedraal gered, en in
die kathedraal naast den kunstenaar A l m a , B o c c a B a c i a t a (eene M a r i a
M a g d a l e n a zonder het
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berouw dat deze redde)? Is dan dit de grondgedachte: Alleen de Kunst en de Liefde
zijn onvergankelijk?
Zulke vragen zouden wij niet behooren te doen, indien de dichter zijn weelderig
scheppingsvermogen in tucht had gehouden door die zelfkritiek welke den kunstenaar
verbiedt de vruchten van zijn geest zóó lang vóór ze rijp zijn den hongerenden voor
te zetten.
K.K.
C.C.J. B a d e n h o r s t . Uit den Boeren-oorlog (1899-1902). Amsterdam
- Pretoria, H ö v e k e r en Wo r m s e r , 1903.
Dit tweede deeltje van ‘Wo r m s e r 's Bibliotheek over Zuid-Afrika’ is het werk van
een der krachtigste aanvoerders uit den Vrijstaat, die als lid van het Boshofsche
kommando en als onderbevelhebber van D e We t een belangrijke rol in den strijd
gespeeld heeft. Hij doet het eenvoudige verhaal, eerst van de lotgevallen van zijn
kommando, dat na Paardenberg in Mei 1900 van 110 tot op 27 man gedaald was,
terwijl de overigen grootendeels ‘Britsche onderdanen’ waren geworden, en de rest
zich nu bij S t e y n en D e We t voegde. Daarna volgt het verhaal van den ‘tweeden
oorlog’, waarin Badenhorst zich tot het laatst onderscheidde, met D e We t ook te
Vereeniging nog overtuigd van de noodzakelijkheid om vol te houden en van ‘opinie
dat, als president S t e y n niet afwezig was geweest wegens ziekte, wij geen vrede
gemaakt zouden hebben.’ Ook uit dit verhaal blijkt zonneklaar, dat de Transvalers,
niet de Vrijstaters ten slotte den moed hebben opgegeven, maar tevens, dat alles bij
het sluiten van den vrede op verre na niet verloren was. ‘Met gebogen hoofd’ verlieten
de Vrijstaters, ontwapend en verarmd, Brandfort om den ‘strijd om het bestaan’ te
aanvaarden na den ‘strijd om het recht...’ Eenige aardige mededeelingen omtrent de
samenkomst van D e We t en de zijnen met C h a m b e r l a i n sluiten het boek, dat
voorzien is van een aantal officieele stukken, na den oorlog door B a d e n h o r s t
weder te voorschijn gebracht uit de geheime bewaarplaatsen, waar hij ze had
verborgen. Daaronder komt voor een deel van een merkwaardig buitgemaakt Engelsch
‘Reconnaissance Rapport’ met het oog op een veldtocht in den Vrijstaat, met het
jaartal 1897 - een bewijs, als het nog noodig is, van Engeland's vrees voor
verwikkelingen reeds toen, en ook voor de noodzakelijkheid van daartegen in de
beide republieken te nemen maatregelen.
P.J.B.
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Dr. G.W. K e r n k a m p , Van Wagenaar tot Fruin. Rede uitgesproken bij
de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Rijks-Universiteit te
Utrecht op den 19den October 1903. Haarlem, H.D. T j e e n k W i l l i n k
e n Z o o n , 1903.
De opvolger van prof. K r ä m e r te Utrecht gaf een aantrekkelijk geschreven
beschouwing over de Nederlandsche geschiedschrijving in de laatste anderhalve
eeuw, een ‘overzicht in vogelvlucht’, dat zeker algemeene aandacht zal trekken.
Wa g e n a a r , ‘de cliënt der der amsterdamsche patriciërs’, die zich eene zoo
zonderlinge voorstelling van de middeleeuwsche toestanden maakte; B i l d e r d i j k ,
‘de geniale contrarevolutionair’, de ‘hartstochtelijke minnaar’ der ‘oude feodale
monarchie’; G r o e n v a n P r i n s t e r e r , voor wien onze geschiedenis eerst met
de Hervorming begon, werden gevolgd door F r u i n , die ‘leven inblies aan de doode
geleerdheid der studie van de middeleeuwen’. Maar het tweede en derde kwartaal
der negentiende eeuw plaatsten vooral de Republiek, den opstand tegen Spanje op
den voorgrond. Wa g e n a a r 's ‘loevesteinsch-patriotsche traditie’, welker
‘onfeilbaarheidsverklaring’ gelukkig door B i l d e r d i j k verhinderd werd, terwijl
G r o e n de ‘calvinistische traditie’ opbouwde, werd door B a k h u i z e n v a n d e n
B r i n k ‘in de volle wapenrusting van onderzoek en kritiek’, daarna door F r u i n
met zijn meesterlijke kritiek tot hare werkelijke waarde herleid. M o t l e y de
‘historicus met het talent van uitbeelding’, stond wetenschappelijk niet op de hoogte
van B a k h u i z e n en F r u i n . N u y e n s vertegenwoordigt met T h y m het ‘roomsche
beginsel’. Van Va n V l o t e n wordt ten onrechte in dit verband geen melding
gemaakt maar ik vrees, dat de recensent in de Twintigste Eeuw - onze beminde groene
zuster, die onzen familienaam aannam, blijkbaar om het verschil van opvatting goed
te doen zien - bedrogen uit zal komen in zijne verwachting dat de tijd naakt, waarin
Va n V l o t e n naast F r u i n zal staan: ik voor mij zou hem een heel eind onder
F r u i n stellen zoowel als onderzoeker als ten opzichte van zijn schrijftalent en als
uitgever van stukken. Na 1870 ‘verstomt het wapengekletter’, meent de redenaar
wat al te optimistisch. H u e t 's Land van Rembrand krijgt een zuurzoet prijsje aan
het adres van dezen geestigen citroenenverkooper, die zoo ‘vele knollen’ onder zijn
waar had. Terecht wijst de heer K. op onzen achterstand betreffende de
maatschappelijke en beschavingsgeschiedenis der 18de eeuw, welker staatkundige
troebelen eerst in C o l e n b r a n d e r een geschiedschrijver vonden, maar met nog
meer nadruk op dien betreffende de 19de eeuw. Met groot genoegen begroet ik hem
ook hier als medestander in den eisch, dat men in
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het onderwijs zoowel aan de Universiteit als op het gymnasium de middelbare en de
volkschool aan dit gedeelte onzer geschiedenis een breedere plaats zal inruimen en
dat de geschiedschrijvers zich eindelijk eens ook aan die eeuw gelegen zullen laten
liggen. Ten slotte, vóór de gebruikelijke en hier zeer gelukkige toespraken, maakt
de redenaar melding van enkele nog levende personen en enkele hunner geschriften.
Hij spreekt daar behalve van S. M u l l e r 's fraaie Schetsen o.a. ook van mijne
Geschiedenis, die hem ‘niet geheel bevredigt.’ Het is hier niet de plaats om zijne
bezwaren in den breede te bespreken maar nu ik toch over zijne rede schrijf, zij het
mij veroorloofd met een enkel woord te wijzen op de moeilijkheid, de voor mij
onoverkomelijke moeilijkheid om, al zou het met mijne denkbeelden en met den
aard van mijn boek overeenstemmen, het mij aangeprezen ‘voorbeeld’ te volgen van
mijn waarden vriend P.L. M u l l e r , die zijn Gouden Eeuw in 1897/8 uitgaf, terwijl
mijn vijf deelen van 1891 tot 1901 verschenen. En dan het tweede bezwaar, dat van
het gebrek aan ‘eenheid van conceptie’ in mijn boek. Zou het ook kunnen zijn, dat
ik voor een algemeene volksgeschiedenis geen ‘eenheid van conceptie’ kan aannemen,
omdat die geschiedenis, waarin nu eens politieke, dan weder religieuse, dan
economische oorzaken op den voorgrond komen, en die bijna altijd zeer nauw met
elkander verbonden, ja dooreengestrengeld, zoodat ik nooit de overigens vage ‘eenheid
van het maatschappelijk leven’ als ‘hoofdthema’ zou kunnen nemen? Dat juist is,
naar mijne meening, de fout van P i r e n n e 's boek over België, hetwelk des redenaars
‘ideaal zoo dicht mogelijk nadert’, dat hij, overeenkomstig zijn eigene geestesrichting,
aan de economische zaken grooter plaats geeft dan zij m.i. in het historisch leven
van zijn land inneemt en de ‘eenheid van conceptie’ in zijn boek laat beheerschen
door zekere opvatting van de staatkundige, economische en beschavende rol, die zijn
land naar zijne meening heeft te vervullen tusschen Frankrijk en Duitschland in een opvatting, die mij te veel naar ‘nationale politiek’ riekt, een leelijk luchtje, dat
ik gaarne buiten de studeerkamer houd.
P.J.B.
Dr. P.L. M u l l e r , Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848. Derde stuk.
Jaren van overgang en voorbereiding (1853-1859). Haarlem, H.D. T j e e n k
W i l l i n k e n Z o o n , 1903.
Het derde stuk van M u l l e r 's groote werk zal, geloof ik, den lezer meer bevredigen
dan het tweede, dat met zijn uiterst weerbarstige stof, het revolutietijdperk van 1848
tot 1853, groote moei-
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lijkheden aanbood aan hem, die ons in dien chaos van revolutionnaire woeling ten
gids wilde zijn. In zeven hoofdstukken wordt ons nu de ontwikkeling der
wereldgeschiedenis in de zes of zeven jaren, waarover dit stuk loopt, op levendige
onderhoudende wijze geschilderd. Dat aan de ‘Oostersche Quaestie’, veroorzaakt
door het droevige zenuwlijden van den eeuwig Zieken Man en de begeerte der
doktorende mogendheden om hem, met eenig bescheiden voordeel voor zichzelf, te
‘genezen’, een hoofdstuk wordt gewijd; dat hetzelfde met den ‘Krimoorlog’, die
ermede samenhangt, geschiedt, zal niemand een oogenblik verwonderen. Ook de
breede plaats, aan de ‘Engelsche geschiedenis vóór 1855’ hier ingeruimd, kan niet
verbazen, als men denkt aan P a l m e r s t o n 's groote rede van 1850 (blz. 501/2),
waarin Engeland's streven naar de wereldheerschappij zoo duidelijk weerklinkt. Ook
tegen de olla podrida van hoofdstuk IV: het Europeesche vasteland van 1853 tot
1859 kan niemand bezwaar hebben, daar toch iedere heilige aanspraak heeft op zijn
eigen waslicht. Maar of de ‘Indische opstand’, hoe merkwaardig ook, hoe belangrijk
voor de verdere ontwikkeling van Engeland's pretentiën, een eigen hoofdstuk
verdiende. moet ik betwijfelen; evenzeer, of de ‘laatste vredejaren van de Unie’ die
eer waardig zijn. Met de ‘opening van Oost-Azie’, het laatste hoofdstuk, staat het
geval weder anders, dunkt mij. Maar, een en ander kan eigenlijk eerst goed in het
oog gevat worden, wanneer het werk in zijn geheel voor ons staat. Laat ons daarom
den schrijver in gedachte dankbaar de hand drukken voor zijn helder verhaal, zijn
verstandige keus in de overweldigende stof, zijn moedig voortschrijden op de
zelfgekozen baan. Onze beste wenschen voor den voortgang van dezen
voortreffelijken en nuttigen arbeid!
P.J.B.
G u s t a f a f G e y e r s t a m . N i l s T u f v e s s o n en zijne moeder. Naar
het Zweedsch door J e a n n e t t e E. K e y s e r . - Amsterdam, H.W. B e c h t
1903.
Dit boek doet denken aan een donker Noorsch pijnbosch tegen een grijze, vale lucht:
in-somber is het, een boek van zonde, misdaad, schuld, straf en boete. De zonde is
er een van het soort, dat men huivert zelfs te omschrijven; deze moeder, een boerin,
wordt ‘een Phedra uit de volksklasse’ genoemd en inderdaad kan van haar hartstocht
voor.... haar zoon gelden: C'est Vénus tout entière, à sa proie attachée! Om aan die
lust te kunnen voldoen, doodt zij haar man; haar zoon wordt, moreel, haar ding, haar
slaaf;
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de willooze jongen gehoorzaamt blindelings moeders gebod: op haar aansporing
trouwt hij het rampzalige meisje, dat hij weigert tot zijn vrouw te maken; op haar
bevel slaat hij zijn vrouw; op haar gebod en met haar hulp doodt hij zijn vrouw. En
dan komen voor hem de verschrikkingen, de visioenen, de nachtmerries, komt ook
het berouw, de wroeging, volgt de straf, waarbij hij nog alle schuld op zich wil nemen
om zijn moeder te sparen.
Zij, die moeder, wordt ons uitgebeeld als de vleesch geworden verdorvenheid, als
geen mensch meer, zoozeer is haar elke betere gedachte ten eenen male vreemd.
N i l s de zoon wordt niet - en misschien is dat het gevaarlijkste van dit boek geteekend als een volslagen nul, als een beklagenswaardige idioot, die niet beseft
wat hij doet: hij weet wat het oordeel moet zijn over de verhouding, waarin hij leeft;
hij ziet dat zijn vrouw van hem houdt; hij verwijt zichzelf zijn lafheid, als hij haar
geslagen heeft; hij kent zichzelf als een ellendeling, maar.... hij kan niet anders doen
dan hij doet, omdat...., nu ja, omdat hij niet anders kan. Hij staat onder de
overmachtige suggestie van zijn slechte moeder en hij is er diep van doordrongen
dat hij nooit zich zal kunnen losworstelen uit dien gruwelijken staat van volkomen
gebondenheid aan een ander, aan een zoo slecht mensch.
En wanneer de auteur niet zóó objectief had willen zijn als hij nu eenmaal verkoos
ook nu te wezen, dan zou hij bijna zijn N i l s als een sympathiek individu ons hebben
voorgesteld, als een deerniswaardig slachtoffer van een harde, doch onverbiddelijke
levenswet, die nu eenmaal gebiedt dat de eene mensch niet anders zal kunnen handelen
dan een ander hem voorschrijft. Wanneer drie mannen uit het dorp N i l s en zijn
moeder gaan aanklagen wegens den moord op zijn vrouw (E l i n ), doen zij dat met
grooten tegenzin, omdat zij medelijden hebben met den moordenaar: ‘... de weg viel
hun o zoo moeilijk, want er was één, die(n) ze graag hadden willen sparen. Er was
één, die(n) ze graag hadden willen behouden, als dàt niet gebeurd was. Er was één,
die(n) ze niets dan goeds toewenschten, en ze voelden een soort van medelijden met
zichzelf, dat ze juist hèm in verdriet en schande moesten storten om het recht te doen
zegevieren. Die ééne was N i l s T u f v e s s o n , de man van de vermoorde E l i n .
Hij was volgens de wet wel een misdadiger. Dat geloofde ieder ook. Maar hij was
van het oude, goede geslacht, dat al zoo lang op Möllinge geleefd had en in zijn
diepste wezen leek hij toch op dat geslacht. Was hij misdadiger, dan moest God hem
veroordeelen, maar de menschen die hem kenden, veroordeelden
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hem niet. Zij wisten dat hij zacht en goed was en uit zichzelf niet iets slechts had
kunnen doen.’
Ziedaar! ‘was hij misdadiger....’; ‘de menschen die hem kenden veroordeelden
hem niet’....; hij was ‘zacht en goed’! - Ziet men wel hoe deze misdadige zwakkeling
hier wordt voorgesteld als het volslagen willoos instrument in de hand eener slechte
vrouw? Hoe hier genegeerd wordt elke mogelijkheid van eigen, vrije lotsbestiering,
van eigen wilsbepaling? Dàt is - zoo we wel zien - het ontzettend-demoraliseerende
van dit boek. O zeker, het scabreuze geval is ordentelijk verteld en de Zweedsche
pers heeft - naar luid der ons voorgelegde aankondigingen - met waardeering er op
gewezen dat de stof ook nu door den auteur ‘kalm en rein’ is behandeld, dat er geen
enkel grof woord in heel dit dikke deel voorkomt, dat de schildering ‘vrij van alle
prikkels of opwinding’ is. Toegegeven, - al blijven er ook na dien uitsluitend
negatieven lof nog bezwaren genoeg over tegen de behandeling van een zoodanig
gegeven, hoe dan ook. Maar zoo dit boek dan al niet prikkelt, niet opwindt, het drukt
neer, het drukt de lezers naar omlaag. Het laat hen niet slechts aldoor ademen in een
atmosfeer van bloedschande, door een misdaad begonnen en door een misdaad
bekroond, maar het leert hen bovendien dat ge, zoo ge een aanleg hebt als deze N i l s
en een slechte moeder zooals hij, niet ontkomen kunt aan uw noodlot, dat ge als een
schip zonder roer dobbert op de levenszee, dat ge vergaan moet, omdat gij zelf u zelf
niet sturen kunt. En die prediking, zoo waar gemaakt in dit immers zoo rustig en
objectief gedemonstreerd geval, is verderfelijk; zij kweekt de zwakken, wier bestaan
zij onderstelt.
H.S.
J. E i g e n h u i s . Stoere Werkers. - Amsterdam. H.J.W. B e c h t . 1903.
Als men op gezond realisme wil wijzen, ziehier. Hoe kent deze schrijver zijn wereldje
van aardbeikoopers, van dorpspoëten en van den baggerman en hoe weet hij die
menschen voor ons te doen leven! Wat is er een ‘plein air’ in deze verhalen, hoe
ruim en frisch zijn ze en op wat gelukkige wijze is hier het algemeenen het
echt-menschelijke geplaatst in een heel bijzonder kader. Men mag het dan even
betreuren dat de auteur het noodig geacht heeft het eerste en grootste der vier verhalen
op wat te melodramatische wijze te doen eindigen, erkend moet worden dat er iets
vreeselijks, iets geweldigs gebeuren moest waar de wrok van den
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stoeren werker tegen den uitbuiter zich zoo lang had opgekropt. Trouwens, niet om
de belangrijkheid van het geschiedenisje is het hier te doen, maar vooral om de
teekening van deze menschen in deze omgeving, van hun tobben en zwoegen, hun
hopen en vreezen, hun zorgen en vreugden, hun eerzucht en hun bekommernissen.
En daarin, in die teekening, is de schr. zeker uitnemend geslaagd; we leeren ze kennen
en begrijpen, deze lieden in voor ons, grootestads-menschen, zoo onbekende sociale
toestanden, deze noeste, nijvere ploeteraars.
Eenvoudig verteld, zonder opsmuk van taal of stijl, maar zoo levendig en zoo
frisch gehouden, bieden deze verhalen den lezer een zeer wezenlijk genot, waarvan
de herinnering hem nog lang bijblijft.
H.S.
Kiekjes op Java, door G. S t o l l . - den Haag, B l a n k w a a r d en
Schoonhoven.
Ziehier een boek, waaavan wij de lezing gaarne aanbevelen aan allen, die zich eenig
denkbeeld willen vormen van de gedachten, de gewoonten, de levenswijze van den
Javaan.
Er zijn verschillende hoofdstukken in, waar de schrijver toont volkomen op de
hoogte te zijn van zijn onderwerp, en die zijn werk stempelen tot eene kostelijke
bijdrage tot onze kennis van Javaansche toestanden. Onder die hoofdstukken noemen
wij vooral: I, het desakind, III, de huishouding van den Javaan, VI, feest in de desa,
VIII, natuurkennis van den Javaan, X, de Madoereezen, XII, godsdienst of wat
daarvoor doorgaat, XV, de opiumschuiver, XVI, de desavrouw, XVIII, de Chinees,
XX, wenschen en nooden van den desaman.... maar ook andere!
De heer S t o l l geeft, waar het pas geeft, velerlei opmerkingen ten beste die door
sommigen beaamd, door anderen bestreden zullen worden. Onder die, waarmede wij
ons vereenigen, behoort o.a. eene op blz. 106, waar wordt afgekeurd dat wij den
Javaan niet tot grootere zelfstandigheid hebben opgeleid, maar hem integendeel,
door ons vroeger regeerstelsel, de gedwongen cultures, heerendiensten enz.
onmondiger hebben gemaakt: ....‘door alles te reglementeeren, door ons in details in
te laten met zijne persoonlijke bezigheden, hebben wij van hem eene machine
gemaakt; de ontelbare voorschriften, waaraan heel zijn doen en laten gebonden is,
hebben zijne energie gedood, zijne krachten verhinderd zich te ontwikkelen en voor
goed verlamd.’
Voor goed? Het is waarlijk niet te hopen; en ons komt het
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voor dat voor dergelijk pessimisme ook geen reden bestaat; wanneer het karakter
van den Javaan onder verkeerde leiding is achteruitgegaan, zal het ook onder goede
leiding weder beter kunnen worden....
Wanneer de heer S t o l l zich aangordt tegen hen die den inlander onze taal willen
opdringen, strijdt hij o.i. tegen windmolens. Maar hij heeft onze geheele sympathie
als hij (bl. 115) betoogt hoe noodig het is dat de inlandsche hoofden onze taal kennen,
en omgekeerd ook dat de Europeesche ambtenaren de taal van het volk waaronder
zij verkeeren goed spreken, opdat zij het vertrouwen van dat volk zullen kunnen
winnen.
Daar zijn in de ‘Kiekjes op Java’ ook een paar hoofdstukken die o i. minder
geslaagd mogen heeten; hier en daar vinden wij beschouwingen waarmede wij het
niet eens zijn. Maar de plaats ontbreekt hier, om daarover uitvoerig uit te weiden, en
het schijnt ons ook niet noodig; alles te zamen genomen is hetgeen de heer S t o l l
gegeven heeft, werkelijk een goed boek.
E.B.K.
J a n Ve t h . Kunstbeschouwingen. Algemeene onderwerpen. Reisbrieven.
Monumenten. Oude Nederlandsche Kunst. Amsterdam S.L. v a n L o o y
1904.
In een aantal onzer tijdschriften en weekbladen heeft men in de laatste 15 jaren nu
en dan bijdragen gelezen van J a n Ve t h , en weet dus dat deze groote teekenaar,
schilder, etser ook als schrijver en dichter zijn eigen stijl heeft. Nu zijn deze losse
opstellen, die der eerste rubriek min of meer ‘hergoten’, in een bundeltje
bijeengebracht, waarop een tweede kan volgen.
Zullen wij ons het genot aan de oprechtheid en de losheid van dezen stijl vergallen
door de vrees dat navolgers die alleen de manier afkijken vlegelachtig zullen gaan
schrijven? Of door de bedenking dat een aantal dezer stukjes, b.v. Artistiek en Heilige
ontevredenheid toch maar boutades zijn, aldus miskennende dat de schrijver er wel
degelijk iets ernstigs mee bedoelt te zeggen? Of door de misschien gegronder
aanmerking dat wie zich bewust is van frapper juste niet in die mate het frapper fort
behoeft, als hier b.v. in de overgedrukte brochure over het dempen van de
Reguliersgracht of ten aanzien van de plaatsing van de Nachtwacht geschiedt? Laat
in elk geval geen dergelijke kritiek het oog doen sluiten voor de echtheid van den
inhoud, zoowel van de zijde van kennis als van gevoel beschouwd, en voor den
rijkdom
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en de pittigheid der taal. Dat het losse proza van den schrijver inderdaad zoo los niet
is als het er uitziet, blijkt ook daaruit dat hij, tot den kring der ‘tachtigers’ behoorend,
zijn poëzie geeft in den meest gebonden vorm van het sonnet, een genre, dat trouwens
ook voor den schilder een zeer geschikt kader geeft.
Bijzonder belangrijk scheen mij het stukje toe over Kunst en samenleving. Hier
komt de schrijver op tegen ‘den kortzichtigen eisch, dat men gansch van zijn tijd zij,
niets dan van zijn tijd’; want ‘een kunst, gansch voortgekomen uit het kittelende
tijdleven, zal met dat voorbijgaande zelf geheel vergaan’, en: ‘geen kunst zal groot
zijn en door alverstaanbaarheid het leven houden, dan eene die wortelt in het
onvergankelijke, dan eene die worstelt om het absolute, dat achter den schijn der
dingen is’: het een en ander trouwens zonder ook ten volle te erkennen dat de
kunstuitingen door allerlei vezelen met de beschaving en samenleving verbonden
zijn. In de laatste rubriek lijken mij de stukken over A e l b e r t C u y p en over
R u b e n s bijzonder leerrijk, dat over R e m b r a n d t lijdt eenigszins aan de polemiek
over de Nachtwacht. De Reisbrieven zijn voor een deel juweeltjes, men leze de eerste
uit Keulen over den Dom, en de tweede uit Varese; die uit Hamburg is een grap,
onverstaanbaar voor wie den sleutel mist. Slotsom: het bundeltje is frisch en
belangrijk; waarlijk niet alleen voor ‘kunstenaars’ of ‘jongeren’ te genieten.
l.S.
A l l a r d P i e r s o n . Uit de Verspreide Geschriften. Tweede reeks. 's
Gravenhage, M a r t i n u s N i j h o f f , 1903. (Verschenen 4 afleveringen).
Niet slechts de vrienden en bewonderaars van A. P i e r s o n mogen dankbaar zijn
voor wat hier uit de verspreide geschriften opnieuw onder hun oogen wordt gebracht.
In hooger mate toch dan de opstellen der eerste reeks zijn die dezer tweede voor de
kennis onzer geestelijke toestanden van belang. Vooral de polemiek met B u i j s in
het vlijmende stuk de liberale partij op staatkundig gebied verdient ook nu nog
herlezen te worden. Jammer dat de correctie hier te wenschen overlaat, zoodat
verscheidene zinstorende drukfouten zijn ingeslopen: op p. 82 r. 2 vakschool voor
staatsschool, p. 102 r. 11 onfeilbaarheid voor feilbaarheid, p. 112 r. 10 linkerzijde
voor rechterzijde. In de studie over A l e x a n d r e V i n e t , die in zoo hooge mate
den toorn opwekte van P o t g i e t e r en van B u s k e n H u e t , wordt de litteraire
kritiek van V i n e t in het licht gesteld door ze te vergelijken met die van S a i n t e
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B e u v e en van Ta i n e . Dezen laatste noemt P i e r s o n , en die hem naschrijven,
geregeld H e n r i ; de man heette H i p p o l y t e .
Hoe ik A. P i e r s o n beschouw weten de lezers van Onze Eeuw. Zij weten dus
ook dat ik een verzameling zijner beste opstellen zeer der kennisneming waardig
acht.
l.S.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken:
E. H i l t y . De kunst van arbeiden. Naar het Duitsch bewerkt door E d o
F i m m e n - Amsterdam. J.C. D a l m e y e r .
Hygiënische Vlugschriften. Gezonde Nieren, door Dr. H. P i n k h o f .
Amsterdam. F. v a n R o s s e n .
Dr. J.M. H o o g v l i e t . Korte Nederlandsche Spraakleer. - Amsterdam, S.L.v.
L o o y . 1903.
Ed. S t r a u s s . Vriend Hein (naar het Duitsch). Baarn. Hollandia-Drukkerij.
1903.
Dr. R.A. K o l l e w i j n . Opstellen over Spelling en Verbuiging. Tweede,
vermeerderde druk. 1903. Amsterdam. H.J.W. B e c h t .
B o l e s l a s P r u s . Pharao. Vertaling van A.W. - 3 dln. Rotterdam. J o h .
P i e t e r s e , 1903.
A. P a l a c i o Va l d è s . Spaansch Liefdeleven. Vrij vertaald door M a r i a L.
H o r a A d e m a . Amersfoort. Va l k h o f f e n C o .
M u l t a v i d i . Van de Straat. - F.H.J. B e k k e r , Amsterdam.
F e l i x H o l l a e n d e r . Thomas Truck. Roman vertaald door A.J.J. E b e l i n g .
2 dln. E m . Q u é r i d o , Amsterdam.
De Vloek der Maatschappij. Met een voorrede van de heeren Jhr. Mr. A.J.
R e t h a a n M a c a r é , Dr. H. P i e r s o n en Dr. S.B. S e l h o r s t . Leiden. A.H.
A d r i a n i . 1904.
E l i e M e t c h n i k o f f . De onevenredige ontwikkeling der menschelijke natuur.
Vert. v. H e n r y E s h u y s . Amsterdam. C.L.G. Ve l d t .
Thomas Alva Edison, naar het Duitsch van F r a n z P a h l . Baarn.
Hollandia-Drukkerij. 1903.
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Twee voorstellen tot grondwetherziening
Door Jhr. Mr. A.F. De Savornin Lohman.
Gaarne voldoe ik aan de tot mij gerichte uitnoodiging om een beknopt kritisch
overzicht te geven van de beide voorstellen tot grondwetherziening, in Februari en
in Augustus van het vorige jaar ingediend, het eerste door Mr. D r u c k e r en acht
andere, - het tweede door Mr. T r o e l s t r a en zes andere Kamerleden.
Ik doe dit echter niet zonder eenigen schroom, omdat ik vrees dat de meeste lezers
van dit tijdschrift, als goede Nederlanders, zich verre boven ‘de politiek’ verheven
achten en zich derhalve daarmee weinig bemoeien. Het bekende, ons egoïsme zoo
wijselijk eerbiedigende tua res agitur maakt op de meeste politicophoben weinig
indruk. Daarmee rekening houdende, onthoud ik mij van politieke beschouwingen,
zooals over de opportuniteit der indiening, de kans van slagen, de mogelijke
nevenbedoelingen der voorstellers en wat dies meer zij, en ga ik, om het geduld der
lezers zooveel mogelijk te sparen, terstond tot de bespreking der ontwerpen zelve
over.
Met weinig woorden kan de hoofdinhoud van beide wetsontwerpen worden
meegedeeld.
Het eerst dienden de Heeren D r u c k e r c.s. hun voorstel in. Ziehier de door hen
voorgestelde wijzigingen.
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1o. Algemeen stemrecht voor de verkiezing van de leden der Tweede Kamer,
Provinciale Staten en Gemeenteraden. Ook de vrouwen behooren op den duur dat
recht te bezitten, maar aan den gewonen wetgever wordt overgelaten te beslissen òf
en in welke mate haar dat recht nu reeds behoort te worden toegekend.
Op z'n vroegst mag men op 21 jarigen leeftijd het kiesrecht uitoefenen.
Uitgesloten zijn zij die het kiesrecht bij rechterlijk vonnis verloren hebben, de
gevangenen en zij wien de beschikking of het beheer over eigen goederen is ontnomen.
Uitgesloten kunnen bovendien worden a. de gebrekkig ontwikkelden en de in hun
verstandelijke vermogens gekrenkten, b. de maatschappelijk volkomen
onzelfstandigen, c. zij die herhaaldelijk hun staatkundige plichten hebben verzuimd.
2o. Andere wijze van samenstelling der Eerste Kamer.
Hetzelfde kiezerscorps als dat voor de Tweede Kamer zal daarvoor moeten dienen.
Dat kiezerscorps moet dan echter voor de keuze der Eerste Kamer wat anders
gegroepeerd worden dan voor de Tweede, en wel naar gewesten. Tevens worden,
ter bepaling van het aantal af te vaardigen leden, eenige gewesten saamgevoegd ten
einde de invoering eener evenredige vertegenwoordiging mogelijk te maken.
Voorts zal de verkiesbaarheid voor de Eerste Kamer beperkter zijn dan voor de
Tweede. Verkiesbaar zullen zijn a. die gedurende zekeren tijd lid zijn geweest van
de Staten-generaal, van de Provinciale Staten, van het Collegie van dagelijksch
bestuur of van den Raad eener meer bevolkte gemeente, b. die, naar bij de wet te
stellen kenmerken, eene aanzienlijke plaats innemen of ingenomen hebben in eenigen
tak van volksnijverheid, op het gebied van eeredienst, kunst of wetenschap, of in het
openbare vereenigingsleven, c. die bij de wet aangewezen openbare betrekkingen
bekleeden of bekleed hebben.
De Eerste Kamer blijft ontbindbaar.
3o. Mogelijkheid van invoering van evenredige ver-
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tegenwoordiging, zoowel voor de beide Kamers der Staten-Generaal als voor de
Provinciale Staten en de Gemeenteraden.
Het voorstel van de Heeren T r o e l s t r a c.s. is eenigszins ruimer. Ziehier zijn hoofd
bestanddeelen.
1o. Algemeen kiesrecht voor de verkiezing van leden der Staten-Generaal, der
Provinciale Staten en der Gemeenteraden.
De kiesgerechtigdheid valt samen met de meerderjarigheid.
De grondwet sluit niemand uit, doch veroorlooft den wetgever uit te sluiten wien
hij wil, dus ook alle vrouwen, mits niet om redenen, rechtstreeks of middellijk
voortvloeiende uit den maatschappelijken welstand.
Evenredige vertegenwoordiging wordt mogelijk gemaakt.
De Staten-Generaal blijven ontbindbaar.
2o. Afschaffing der Eerste Kamer.
3o. Invoering van de volksstemming over een door de Staten-Generaal aangenomen
wetsvoorstel (referendum), zoodra dit door 50.000 kiezers wordt verlangd. Geldig
is geene volksstemming waarbij het getal stemmen, door de meerderheid uitgebracht,
minder bedraagt dan een derde van dat aller stemgerechtigden.
Zeer summier hebben de Heeren D r u c k e r c.s. hun voorstel toegelicht. Blijkbaar
gaan zij uit van de onderstelling, dat over de gewichtige vraagstukken die zij
behandelen niets belangrijks meer te zeggen valt en al het belangrijke reeds
genoegzaam bekend is.
Hoe anders te verklaren, dat voor de invoering van algemeen kiesrecht niets anders
wordt aangevoerd, dan dat sinds jaren door menschen van verschillende richtingen
betoogd is dat het volk rijp is voor dat recht, en dat de voorstellers meenen dat al
onze staatsburgers, voor zoover ze niet bij voortduring bedeeld worden, bevoegd
moeten worden geacht mede te werken tot de samenstelling van
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publieke lichamen. Ter loops wordt dan nog gewezen op andere staten van
West-Europa waar algemeen stemrecht is ingevoerd, zonder nochtans gewag te
maken hetzij van de dáár aanwezige groote tegenwichten tegen de overmacht van
de volksvertegenwoordiging, hetzij van de bezwaren waarop goede kenners van den
staatkundigen toestand ten aanzien van de werking van het algemeen stemrecht in
die landen hebben gewezen.
Wel verre van de aandacht te vestigen op die afwezigheid van tegenwichten welke
overal en ten allen tijde door hen die ernstig naar een goede staatsregeling hebben
gezocht noodig zijn geacht, verzwakken de voorstellers het eenige tegenwicht waarop
in ons land thans ten minste nog kan worden gewezen. Immers zal de Eerste Kamer
niet meer door de Provinciale Staten worden gekozen, maar door hetzelfde
kiezerscorps dat de Tweede Kamer moet samenstellen. Wel zullen, evenals nu, de
leden dier Kamer voor 9 jaren kunnen worden benoemd, maar elk oogenblik kan
ook die Kamer worden ontbonden. Indien thans de leden der Tweede Kamer meer
dan die der Eerste door kiezersvrees worden beheerscht, en ter wille hunner eigen
positie en die hunner partij de meerderheid die hen koos naar de oogen zien, dan zal
voortaan 'tzelfde het geval worden met de leden der Eerste Kamer. Zij zullen even
afhankelijk worden van hun kiezers, als die der Tweede. Wel is ook thans de Eerste
Kamer ontbindbaar; toch kan zij niet dan bij lange tusschenpoozen worden ‘omgezet’,
omdat zij rust op de meerderheden in de onontbindbare Provinciale Staten en omdat
hare leden telkens, te weten om de drie jaren, slechts voor een derde deel kunnen
worden vervangen. Wordt echter de nieuwe regeling ingevoerd, dan zal er
voortdurende overeenstemming zijn zoowel tusschen beide deelen der
vertegenwoordiging als tusschen die deelen en de meerderheid van het kiezerscorps.
Vermits de Regeering, tengevolge van het in ons land doorgevoerde stelsel betreffende
het stemmen over begrootingen om redenen daar buiten gelegen, ook in haar
dagelijksch beleid ten eenenmale afhankelijk is geworden van de welwillendheid
der
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Kamermeerderheid, zoo volgt daaruit dat voortaan dit beleid ten eenenmale zal
afhangen van de welwillendheid van de meerderheid der kiezers, die steeds meer
zich gerechtigd achten hun afgevaardigden een bindend mandaat mee te geven. Op
die wijze zal dus het ideaal van J e a n J a c q u e s R o u s s e a u worden bereikt.
De voorstellers zelven schijnen evenwel hier anders over te denken. Immers hebben
zij in een andere groepeering van hetzelfde kiezerscorps ‘een waarborg te meer
gezocht, dat in de Volksvertegenwoordiging de richtingen en belangen in al hun
verscheidenheid tot hun recht konden komen.’ Voorts wenschen zij de vrijheid in de
keuze der Eerste Kamerleden eenigermate te beperken.
Intusschen mag de vraag worden gedaan of dan de eerste en eenige eisch eener
goede staatsregeling is, dat ‘alle richtingen en belangen tot hun recht komen’; of
dààrvoor niet reeds de openbaarheid en de vrijheid van adresseeren voldoende
waarborgen leveren, en of niet veeleer gezocht behoorde te worden naar eenigen
waarborg voor eene deugdelijke, zooveel mogelijk onpartijdige beslissing.
Indien, mag men verder vragen, de verschillend gegroepeerde kiezers twee niet
verschillende Kamers in het leven roepen, waartoe dient dan die omslag, en indien
zij essentiëel wèl verschillende Kamers samenstellen, welke van beiden is dan de
ware vertegenwoordiging; welke behoort het eerst te worden ontbonden? Heeft men
twee kiezerscorpsen, dan kan men beide Kamers als één vertegenwoordiging
beschouwen, en blijkt uit een tusschen haar bestaand verschil van gevoelen slechts,
dat beide kiezerscorpsen nog niet genoegzaam van dezelfde denkbeelden doortrokken
zijn, weshalve een voorzichtige regeering de door haar beoogde veranderingen in
den rechtstoestand zal dienen uit te stellen. Maar hier heeft men één kiezerscorps
met twee gevoelens. Dat zal allicht de moeilijkheid van besturen, die toch al heden
ten dage verre van gering is, aanmerkelijk verzwaren.
Misschien antwoorden de voorstellers, dat de Eerste Kamer immers moet worden
samengesteld uit de ‘aanzienlijken’, en dat daarin de gezochte waarborg te vinden
is.
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Maar eilieve! wat wordt hier onder ‘aanzienlijken’ verstaan? Niet ‘eene aristocratie
van geboorte, van fortuin, of van hooge, in de staatkundige of ambtelijke loopbaan
bereikte rangen’, maar ‘allen die op het uitgestrekte veld van den maatschappelijken
arbeid of in den dienst van het algemeen belang tot “aanzien” zijn gekomen.’ Nader
wordt dit aldus toegelicht: ‘de meest bevoegde vertegenwoordigers van landbouw
en industrie, van handel en scheepvaart, van al de takken van volksnijverheid; van
allen die op het gebied van eeredienst, kunst of wetenschap tot aanzien zijn gekomen;
en zij, die als voormannen in het vereenigingsleven, als leiders van vereenigingen,
gewijd aan 't algemeen belang of aan het belang van bepaalde maatschappelijke
kringen, door het vertrouwen van talrijke groepen der ingezetenen eene aanzienlijke
plaats in het volksleven innemen.’ Zijn de aldus aangeduide personen niet juist
dezelfden die eenigszins verstandige kiesvereenigingen ook thans tot candidaat voor
de Tweede Kamer stellen? En is, vermits de wetgever ieder die eenige openbare
betrekking bekleedt of bekleed heeft, zelfs ieder gemeenteraadslid in eene niet al te
kleine gemeente verkiesbaar kan maken, de waarborg, dien die ‘aanzienlijken’ moeten
verschaffen, wel uitermate soliede? Zou het, in den gedachtengang der voorstellers,
niet veel consequenter zijn, de Eerste Kamer eenvoudig af te schaffen en het
kiezerscorps maar dadelijk tot het kiezen dier ‘aanzienlijken’ te dwingen? Het heeft
toch weinig zin, tot dezelfde kiezers te zeggen: gij moogt twee lichamen samenstellen,
waarvan het eene, omdat het 't recht van amendement heeft, verreweg den meesten
invloed zal hebben; doch waarvoor gij ook de totaal-ongeschikten moogt kiezen. De
wetgever zal echter zorgen dat het andere door u gekozen lichaam bestaat uit
‘aanzienlijken’, in den zin van ‘de besten’. Dit lichaam zal toezicht uitoefenen op
het andere, echter niet zóó dat het 't werk van dit andere college zal kunnen verbeteren,
maar zóó dat het, dit verkiezende, zijn werk ongedaan zal kunnen maken.
Tegelijkertijd zullen beide lichamen totaal van u afhankelijk blijven, waardoor,
zoodra de Regeering het zelve wil of wel door een der
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beide lichamen met behulp van budgetverwerping daartoe gedwongen wordt, het
weerstrevige collegie kan worden ontbonden, zoodat alle leden van het lichaam die
uw wil in den weg stonden verdwijnen zullen als kaf voor den wind.
Zou misschien hier niet met meer recht dan ooit de Eerste Kamer als vijfde rad
van den wagen mogen worden betiteld? Zouden niet, indien dit twee-kamerstelsel
werd ingevoerd, de wetgeving en het staatsbeleid gevaar loopen van òf, bij
voortdurend verschil van inzicht tusschen de beide deelen der vertegenwoordiging,
tot stilstand te geraken, òf, bij liefelijke eenstemmigheid, geheel in handen te komen
niet eens van de meerderheid, die gewoonlijk weinig te zeggen heeft, maar van de
best georganiseerde en het éénzijdigst haar wil doorzettende staatspartij?
Van de beide andere door de HH. D r u c k e r c.s. voorgestelde nieuwigheden, het
vrouwenkiesrecht en de evenredige vertegenwoordiging, behoeft in dit verband
weinig te worden gezegd. Ook hier zijn de argumenten tot ondersteuning van het
voorstel zoowel in aantal als in gehalte uitermate ‘summier’. Vermits evenwel het
voorstel zoomin de invoering van het eene als van het andere voorschrijft, doch
slechts de mogelijkheid voor de invoering ervan opent, loont het de moeite niet, nu
reeds de vooren nadeelen ervan te bespreken. Zulks te minder omdat, naar het mij
voorkomt, de volstrekte uitsluiting van vrouwen, dus zelfs van weduwen en
vrouwelijke gezinshoofden, van het kiesrecht voor Staten-Generaal, Provinciale
Staten of Gemeenteraden door weinigen meer verdedigd wordt, terwijl voor invoering
eener evenredige vertegenwoordiging grondwetherziening niet bepaald noodzakelijk
schijnt, tenzij men het beginsel ook voor de Eerste Kamer in toepassing wil brengen.
Breeder van opvatting en gewichtiger wat de strekking aangaat schijnt mij het voorstel
der sociaal-democraten. Dat voorstel toch brengt het kiesrecht in het nauwste verband
met de practische politiek en met het streven der sociaal-democratie, en houdt beter
de onderlinge verhouding
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der staatsinstellingen, haar wederkeerige inwerking op elkaar in het oog. Het is zeer
oprecht. Mochten de anti-sociaaldemocratische partijen, voor zoover deze hun voorstel
tot grondwetherziening steunen, later bemerken dat zij daardoor hebben meegewerkt
tot de ten onderste boven keering van de bestaande orde van zaken, dan zullen zij
nooit kunnen beweren om den tuin te zijn geleid.
De voorstellers doen - en hierin wijken zij, meen ik ten eenenmale af van de overige
voorstanders hier te lande van algemeen kiesrecht - op eenig individueel recht hetzij
van den mensch, hetzij van het gezinshoofd, hetzij van den arbeider, hetzij van den
geschikten burger enz. geen beroep.
Niet alsof zij, als goede politici, de medewerking ook van deze voorstanders van
algemeen kiesrecht versmaadden. Het ‘je prends mon bien où je le trouve’, is ook
hun niet onbekend. Daarom beroepen zij zich al dadelijk op hetgeen, vooral sinds
de indiening van de kieswet-Tak, door een deel der antirevolutionairen is geleeraard
omtrent het algemeen gezinshoofden-kiesrecht, waarbij zij echter ten onrechte zich
beroepen op hetgeen tijdens de jongste grondwetherziening in de Tweede Kamer is
betoogd van antirevolutionaire zijde. We l is destijds van die zijde beweerd dat in
één gezin het kiesrecht alleen mag worden uitgeoefend door het gezinshoofd, doch
nimmer het algemeen huismanskiesrecht gepredikt. En sedert, tijdens de behandeling
der kieswet-Tak, ook van revolutionaire zijde de niet-gezinshoofden met de
gezinshoofden op één lijn zijn gesteld, is van het beginsel, waarop dat ‘algemeen
gezinshoofden-kiesrecht’ beweerd werd te berusten niet veel meer dan de naam
overgebleven. Dat het steun zou vinden in de H. Schrift is wel beweerd, doch, voor
zoover ik weet, nimmer aangetoond.
De soc.-dem. voorstellers roepen niet slechts den steun in van de voorstanders van
het algemeen huismanskiesrecht, doch ook van die groep onder de antirevolutionairen,
die onder leiding van Ds. Ta l m a het arbeiderskiesrecht verdedigt. Patrimonium,
een klein, maar actief ‘werkliedenverbond’, schijnt, volgens de Heeren T r o e l s t r a
c.s.
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altans, te beweren dat ‘tegenover den economischen plicht van den werkman als
voortbrenger toch minstens de toekenning behoort te staan van zijn politiek recht
als burger.’ Dit schijnt dan de rechtsgrond te zijn, waarop dat arbeiderskiesrecht
berust. De voorstellers der grondwetherziening merken op, dat dit ‘in de praktijk al
zeer weinig van het algemeen kiesrecht zou verschillen.’ Zeer terecht; de arbeider in de beteekenis van werkman - arbeidt geenszins om een economischen plicht te
vervullen, maar eenvoudig om in zijn levensonderhoud te voorzien. Hij staat daarin
gelijk met alle andere menschen die in hun levensonderhoud moeten voorzien. Wil
men nu die gewone werkzaamheid aanduiden met den wijdschen naam van vervulling
van economische plichten, waarvoor dan als belooning zekere politieke rechten
moeten worden toegekend, dan zal men om dezelfde reden deze rechten moeten
toekennen aan allen, en wel allereerst aan de vrouwen, wier onophoudelijke,
onbetaalde en onbetaalbare arbeid uit economisch oogpunt zoo onmisbaar is, dat zij
zich, Gode zij dank, nog nimmer de luxe eener werkstaking hebben veroorloofd.
Iedereen, behalve bedelaars, kinderen en enkele nietsdoeners onder de renteniers,
vervult op de een of andere wijze ‘den economischen plicht van den werkman als
voortbrenger’.
Al rekenen de sociaal-democratische voorstellers op de hulp van hen, die meenen
dat het kiesrecht, om welke reden dan ook, aan zekere individuen toekomt, toch
stellen zij zich zelven op geheel anderen grondslag. ‘Zij kunnen het kiesrecht niet
als een “geboorterecht” of als een voor alle tijden en volken geldend “natuurrecht”
der burgers beschouwen. Hun uitgangspunt bij de beoordeeling van het recht is niet
de individu, met onderstelde souvereine rechten gewapend en de vervulling daarvan
eischend, maar de maatschappelijke klasse, waarvan de individu deel uitmaakt.’ Zij
willen ‘het algemeen belang laten beslissen over de vraag van het kiesrecht der
individuen.’
Met deze praemissen zou een G r o e n v a n P r i n s t e r e r kunnen instemmen.
Bij de bepaling van het aan-
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deel dat ‘het volk’ behoort te hebben aan het staatsbestuur behoort in de eerste plaats
niet met de individuen, maar met maatschappelijke groepen te worden gerekend, en
beslist niet het recht van den individu, maar het algemeen belang.
Intusschen houdt hiermede de overeenstemming met de christelijk-historische,
ook door Mr. G r o e n v a n P r i n s t e r e r verdedigde zienswijze op, en begint de
gedachtengang een gansch andere te worden. Maar die zienswijze stemt evenmin
overeen met die der partijen, welke aan de beginselen der fransche omwenteling haar
aanzijn verschuldigd zijn. Eene korte uitwijding om dit goed te doen uitkomen zij
hier geoorloofd.
Het rekenen met maatschappelijke groepen, standen, is het kenmerk van het
staatsrecht der middeneeuwen. Door het toekennen van bepaalde rechten aan elken
stand afzonderlijk trachtte men het evenwicht der belangen en daarmede de beginselen
der rechtvaardigheid in stand te houden. Van lieverlede wijzigden de maatschappelijke
toestanden zich zóó, dat de oude standenindeeling er niet meer op paste en dus
vervallen moest. Wat eerst recht was werd onrecht. Het groote werk der fransche
revolutie, dat in zoover dan ook met de historische ontwikkeling rekening hield, is
voorzeker geweest de invoering der gelijkheid voor de wet, d.w.z. het doen wegvallen
van het verschillend recht der standen, waardoor alle ingezetenen gelijkelijk onder
eenerlei recht kwamen te staan.
Tweeërlei werd daarbij echter over het hoofd gezien, vaak zelfs met beslistheid
ontkend; namelijk dat het recht een hoogeren oorsprong heeft dan de menschelijke
wil, voorts dat, al moesten de standen met hun eigen wetten (privilegiën, geenszins
op te vatten als bevoordeelingen) verdwijnen, toch uit staatkundig oogpunt de
maatschappij niet enkel als een groote hoop individuen, maar ook als uit groepen
bestaande moet worden beschouwd; groepen die vaak onderling tegenstrijdige
belangen hebben.
De beginselen die sinds 1789 den politieken loop der dingen hebben beheerscht
zetten het individualisme, niet echter het egoisme op den voorgrond. Meenende dat
het
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volk niets anders is dan een samenwonende massa individuen, was het voornaamste
streven hunner aanhangers, op elk gebied de individueele vrijheid te verdedigen en
aan ieder individu uit welke maatschappelijke klasse ook kans te geven, tot de grootst
mogelijke welvaart te geraken. Van daar in het algemeen hun besliste afkeer van het
maken van uitzonderingswetten, van het nemen van maatregelen tegen eene bepaalde
klasse der maatschappij. Van daar ook in ons land de overtuiging dat liberalisme en
vrijhandel bij elkaar hooren. Al komt de vrijhandel wellicht het meest den trouwens
voor elkeen toegankelijken handel in het gevlei, toch was niet dit de grond waarop
hij verdedigd werd. Ik herinner mij het antwoord, dat een mijner liberale vrienden,
wiens bloeiende handelszaak ten gevolge van den onbelemmerden invoer van gezaagd
hout totaal te niet was gegaan, mij gaf op mijne vraag of hij nu nog vóór den vrijhandel
was. Zeer zeker, want tal van anderen hebben van dien vrijen invoer groot voordeel
gehad. Dat klinkt toch beter, dan de ellenlange vertoogen van menig fabrikant, dat
als hij persoonlijk niet meer genoeg verdient de algemeene welvaart te gronde gaat.
Het komt mij steeds voor dat de algemeene welvaart, die, over het algemeen genomen,
jaarlijks toeneemt en moet toenemen, nauw verband houdt met dat thans door velen
zoo aangevallen individualistisch stelsel, dat den individu, om in goeden doen te
blijven of te komen, tot voortdurende en uiterste inspanning dwingt; een stelsel dat
wel verminkt doch niet geheel ter zijde gesteld wordt in die protectionistische landen,
die groot genoeg zijn om binnen eigen grenzen aan de toepassing ervan nog voldoende
gelegenheid te verschaffen.
De algemeene wetten die de politieke rechten der ingezetenen beschermen, - en
waartoe ten onzent alle partijen, de R.K. en antirevolutionaire niet minder dan de
liberale hebben meegewerkt, - zijn thans zoo ruim, dat ook nu nog door geene partij
om wijziging of verruiming daarvan wordt gevraagd. In geen land bestaat op politiek
en maatschappelijk gebied meer vrijheid dan in het onze.
Ik zie daarbij geenszins de houding van de liberale
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en conservatieve partijen tegenover de christelijke scholen over het hoofd. Die
houding, hoe betreurenswaardig ook in mijn oog, ontsproot niet uit lust om de vrijheid
te onderdrukken, maar uit de dwaling, dat staat, godsdienst en kerk niets met elkaar
te maken hebben, en dus van elkaar te scheiden zijn. Daarop berustte de meening
dat de mensch ‘neutraal’ kan worden opgevoed. Genoemde partijen hebben lang
gemeend, dat die ‘neutraliteit’ inderdaad bruikbaar was voor allen, en gevoelden
daardoor niet dat haar stelsel in den diepsten grond geloofsvervolging was. Hadden
zij terstond, inplaats van eene ‘voor alle richtingen bruikbare’ (liever, onbruikbare)
kerk en school, in beginsel de vrije kerk en de vrije school aanvaard, zouden zij
minder dan thans van onderdrukking van andersdenkenden zijn beschuldigd, minder
ook zich van een groot deel onzes volks hebben vervreemd.
Geen beschuldiging tegen de partijen, die sind 1789 onder welken naam ook de
politieke leiding hebben gehad, schijnt mij onjuister, dan dat die partijen door
klassenbelang werden beheerscht. Dat menschen met groot kapitaal of groot landbezit
vaak ook grooten politieken invloed oefenen is iets onvermijdelijks. Maar geen enkele
wet of maatregel is aan te wijzen, die ten doel heeft eene klasse te bevoordeelen.
Integendeel moest, meende men, aan het intellect, dat wel zoo individualistisch
mogelijk en over alle klassen verdeeld is, het overwicht worden toegekend. Niet
slechts zijn dan ook tal van oude en gegoede families in den loop der vorige eeuw
verdwenen, maar talloos zijn de families die thans in onze steden onder de ‘regeerende
klasse’ worden geteld, doch een dertig of veertig jaren geleden niet of nauwelijks
werden genoemd. Het laag houden van het schoolgeld in de openbare scholen had,
althans in de nietlagere scholen, ten doel aan elk geschikt individu uit elke klasse de
kans te verzekeren om hooger op te klimmen. ‘Kapitalisme’ en ‘grondadel’ hebben
als zoodanig niets in te brengen. Ook nu nog kan niet op eenige aller natuurlijke
ontwikkeling in den weg staande belemmering worden gewezen, of de bedoelde
partijen zien zich, krachtens haar
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eigen beginselen, genoodzaakt tot wegneming daarvan mee te werken.
Ik kom thans tot het ontwerp der sociaal-democraten terug.
De sociaal-democraten, trouwens niet zij alleen, hebben gevoeld welke de groote
fout is, die door de bovenbedoelde partijen werd begaan. Het individualisme, de
individueele vrijheid, de kans voor iedereen om alles te worden, - dat alles is heel
mooi. Maar wat heeft de groote massa daaraan, vooral sedert de geweldige
ontwikkeling van het machinewezen den arbeider tot ‘verlengstuk der machine’
gemaakt heeft, en wel tot een uit economisch oogpunt beschouwd minderwaardig,
wijl lichter vervang- of vernieuwbaar, verlengstuk. De individu die naar boven kan
komen moge door deze vrijheid gebaat zijn, de groote massa wordt er het slachtoffer
van, vooral omdat tegenover haar vrijheid ook de vrij wel onbelemmerde vrijheid
staat van den werkgever om eigen macht te misbruiken. Economische vrijheid bestaat
feitelijk voor die massa niet, in elk geval in veel mindere mate dan voor hen die in
een of anderen vorm zeker kapitaal bezitten. Daarbij komt, dat zoowel op geestelijk
als op economisch of sociaal gebied de onderste lagen der maatschappij veel meer
sociaal dan individualistisch voelen, en aan individueele vrijheid veel minder waarde
hechten dan de meer intellectueel ontwikkelden, zoodat zij zich veel gemaklijker
dan dezen onder een politiek dwangjuk, mits door eigen klasgenooten opgelegd,
buigen, en, mits zij in eigen kring vrij zijn, minder gevoelen voor de geestelijke
vrijheid van de kringen waar zij niet mee verkeeren.
Deze massa, die geleerd wordt haar wel steeds toenemende, doch altijd toch
betrekkelijk mindere welvaart toe te schrijven aan een door de rijkeren ten eigen
behoeve aan haar opgedrongen stelsel, gevoelt lichtelijk neiging om terug te keeren
naar den toestand, toen de menschen klasse- of groepsgewijze aan bijzondere
regelingen, destijds privilegies genaamd, werden onderworpen. Geheel de
tegenwoordige arbeidswetgeving heeft de strekking, voor een
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afzonderlijk deel des volks een bijzondere regeling in te voeren. Neem b.v. de
ongevallenwet. Indien het recht eischt dat de meester aansprakelijk zij voor elk
ongeluk, dengene die bij hem in dienst is overkomen, dan behoorde dit te gelden
voor allen. Toch is dit nu niet het geval; alleen den arbeiders, en nog slechts een deel
hunner en alleen dat deel van hun loon dat de f 4. - per dag niet overschrijdt, geldt
de regeling. Is de werkgever in het zoo even bedoeld geval aansprakelijk tegenover
den werkman, dan zal deze, naar het gewone recht, een vordering hebben tegen den
patroon die de vergoeding weigert, en zoo die patroon niets heeft zijn vergoeding
moeten derven. Maar het speciale recht geeft den werkman, in volslagen afwijking
van het gewone recht, hoewel hij niet in dienst was van den staat, een vordering op
de publieke kas, het aan den staat overlatende zijn verhaal te zoeken bij den patroon.
Ook de woningwet heeft bepaaldelijk de strekking om uit de algemeene kas te putten
ten behoeve van arbeiderswoningen. In steeds toenemende mate wordt bij nietnaleving van een gewoon burgerlijk contract, zoodra het een arbeidscontract geldt,
de patroon met straf bedreigd inplaats van, naar het gewone recht, met veroordeeling
tot schadevergoeding. Als ouderdomspensioenen worden ingevoerd zal, ten behoeve
van de arbeiders, òf alles òf in elk geval een deel uit de openbare kas worden bijgepast,
terwijl voor allen die niet tot den arbeidersstand behooren en ook niet in staatsdienst
zijn waarschijnlijk niets zal worden gedaan. Zelfs is men reeds teruggekeerd tot het
middeneeuwsche stelsel om quaesties een zekeren stand betreffende te doen
beoordeelen en beslissen door rechters uit dien stand gekozen. In dien gedachtengang
past dan ook het ‘arbeiderskiesrecht’, en laat zich tevens de gebelgdheid van vele
arbeiderskringen verklaren over de ten vorigen jare ingevoerde aanvulling der strafwet,
die ten doel had geweldplegende arbeiders aan hetzelfde recht te onderwerpen,
waaraan in ons land sinds onheuchelijke jaren alle burgers onderworpen zijn. De
bestrijders dier aanvulling oordeelden, dat de arbeiders voor hun doel die
geweldpleging of dwangmiddelen noodig hadden en dat op
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dien grond de wetgever die behoorde toe te laten. Een teeken des tijds is het, dat zelfs
een deel der liberalen die bestrijders van gelijk recht voor allen hebben gesteund.
Door tot die speciale arbeiderswetgeving mede te werken hebben alle partijen de
rechtmatigheid ervan erkend. Inderdaad valt niet te ontkennen dat de individueele
vrijheid van beweging en ontwikkeling, hoe zegenrijk ook in menigerlei opzicht,
toestanden heeft doen ontstaan, waaronder de werkmansklasse meer dan eenige
andere gebukt gaat, en dat daaraan niet genoegzaam te gemoet kan worden gekomen
door eene wetgeving die alleen met individuen zich afgeeft, en de bijzondere
omstandigheden waaronder de werkmansklasse verkeert buiten rekening laat. Het
werd noodig niet alleen den individueelen burger, maar ook zekere groepen der
maatschappij onder de hoede te stellen van de wet.
Daaruit volgt echter niet, dat nu die klasse, die naar een speciale regeling ten eigen
behoeve verlangt, alle andere groepen en hare belangen behoort te beheerschen en
aan zich te onderwerpen. Evenals ten tijde der middeneeuwen moet ook nu nog naar
zeker evenwicht van tegenstrijdige belangen worden getracht. Vandaar het min of
meer bewuste verzet van zoovelen onder de niet-handwerkslieden tegen algemeen
individueel kiesrecht, huismanskiesrecht hieronder begrepen. Zoodra uit beginsel de
wetgever rekent met bijzondere klassen of groepen, heeft een kiesstelsel dat enkel
met individuen rekent, geen zin meer. De talrijkste groep heeft niet meer recht dan
de minder talrijke, en de inrichting van het kiesstelsel zal moeten pogen te beletten
dat de invloed op 's lands beleid en op de vaststelling van het recht enkel naar het
aantal individuen berekend wordt. Ons tegenwoordig kiesstelsel tracht dit doel
eenigermate te bereiken door het tweekamerstelsel, door de getrapte verkiezing voor
de Eerste Kamer en door het verbinden van het kiesrecht aan zekeren
maatschappelijken welstand, waardoor van alle maatschappelijke groepen, dus ook
van den arbeidersstand, slechts dat deel invloed kan oefenen op den uitslag der
stemming, dat bewijzen kan zelfstandig in eigen
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onderhoud te voorzien. Dit een Mammonskiesrecht te noemen is niets anders dan
een spelen met pakkende woorden. De bestaande kieswet laat een aanzienlijk deel
der werkliedenbevolking tot de stembus toe; een groot deel daarvan sluit zich zelf
uit, niet doordat het weigert daarvoor een offer te brengen, - dat wordt van niemand
geëischt, - maar doordat het weigert aan zijn wettelijke verplichting tot betalen van
belasting te voldoen. De Heeren T r o e l s t r a c.s. trachten wel in hun Memorie van
Toelichting op allerlei wijze dit eenvoudige feit weg te redeneeren en tevens aan te
toonen, dat de arbeidersbevolking zoo goed als niets in te brengen heeft, maar noch
het een, noch het ander zal door een onpartijdig beoordeelaar worden toegegeven,
en elk jaar blijkt duidelijker hoe nu reeds geheel de wetgeving, hoe vooral de Tweede
Kamer onder den invloed staat juist van den werkman, zóó dat op meer dan één punt
aan onze arbeidersbevolking grooter vrijheden en meer voordeelen verzekerd zijn
dan in landen waar het algemeen kiesrecht is ingevoerd.
Intusschen is met dezen toestand de sociaal-democratie niet tevreden. Zij beweert
nog steeds, dat de arbeidersstand niets is, en wil dat hij alles zal zijn. Het is haar niet,
zooals allen anderen partijen, te doen om alle belemmeringen weg te nemen die een
gezonde ontwikkeling der maatschappelijke verhoudingen in den weg staan, of de
onrechtvaardigheden te doen ophouden die van de vrijheid van individueele
ontwikkeling en van de onbelemmerde concurrentie het gevolg zijn, maar zij wil aan
ééne klasse de macht in handen geven over de geheele maatschappij. Is dat niet in
hooge mate onbillijk? Staat zij, door dit te willen, niet ver beneden de middeneeuwen,
die toch steeds gestreefd hebben naar zeker evenwicht van standen, en daarom aan
elken stand zijn bijzondere rechten of privilegiën toekenden? In hare oogen volstrekt
niet, om de eenvoudige reden dat in haar systeem alle verschil van rang en stand
behoort te verdwijnen, zoodat slechts ééne klasse overblijft, de klasse van arbeiders
in dienst van de maatschappij. Op die wijze ontstaat er waarschijnlijk grooter, in elk
geval voor allen dezelfde welvaart. Misschien gaat daarmede
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tegelijkertijd alle persoonlijke vrijheid te gronde en zal de maatschappij moeten
worden gereglementeerd op een wijze die ons ondragelijk zou toeschijnen; maar wat
nood? Welvaart gaat boven alles, ook boven de vrijheid. En dat die welvaart zal
komen, daaraan twijfelt geen sociaal-democraat.
Het is op het hiervoren uiteengezet standpunt dat de Heeren T r o e l s t r a c.s. zich
bij de verdediging van hun voorstel hebben geplaatst. ‘Het streven der klasse der
loonarbeiders, die zich in vakvereenigingen tegen de leiders der industrie en in een
zelfstandige arbeiderspartij tegen de partijen der burgerlijke klasse, als bezitters en
beheerschers der politieke macht hebben georganiseerd, kan worden gekenschetst,
als, voor het heden: verovering en gebruik van alle politieke rechten ter verbetering
van haar economischen toestand, ter verhooging van haar moreel en intellectueel
peil, ter versterking van haar invloed op arbeidsregeling en Staatsbestuur, en voor
de toekomst: verovering der politieke macht, om weg te nemen alle beletselen tegen
en te scheppen de noodzakelijke juridische voorwaarden voor de maatschappelijke
voortbrengingswijze, de industrieele democratie’.
Reeds op dit oogenblik heeft, volgens de voorstellers, ‘de burgerklasse, ook ten
onzent, haar eigen klassebelangen volledig kunnen behartigen; ieder gevoelt, dat de
tijd voorbij is, waarin zij de draagster was van de belangen en ideeën, die de wereld
verder moeten sturen’. Zij steunt dan ook meer en meer op ‘den grondadel’ en ‘het
industrieele grootkapitaal’. Maar die toestand ‘kan niet duurzaam zijn’; de
arbeidersklasse is bezig al dat andere te vervangen; ‘het algemeen kiesrecht is de
onmisbare voorwaarde om te maken dat de arbeidersklasse, naarmate zij aan invloed
en macht wint, deze zal weten te gebruiken met verstand en oordeel, met een ruimen
blik op de behoeften der maatschappij, volgens de nooden, eischen en mogelijkheden
der economische ontwikkeling van het tijdperk, waarin zij alleen of met andere
klassen tot leiding wordt geroepen’. ‘De wijziging van het regeerstelsel, van het
eigendomsrecht, van de Staatstaak enz. voor die ver-

Onze Eeuw. Jaargang 4

354
vanging noodig moeten plaats vinden onder de leiding der arbeidersklasse, die door
die verandering van stelsel medezeggenschap aan de in maatschappelijk beheer
gebrachte productiemiddelen zou verkrijgen en daarmede uit den dienst eener klasse,
der ondernemers, in die der maatschappij, dus mede van zich zelve zou overgaan’.
Dientengevolge vervalt dan het tegenwoordig klassenverschil.
‘Op dit standpunt is de invoering van algemeen kiesrecht een eisch van
maatschappelijk belang,’ zeggen de voorstellers.
Houdt men nu daarbij in het oog, dat naar de leer der sociaal-democraten, ook der
H.H. T r o e l s t a c.s., het recht niets anders is dan een maatschappelijk begrip,
waarvan de inhoud bepaald wordt door de heerschende klasse, die daarbij geen
anderen maatstaf aanlegt en aanleggen kan dan haar klassebelang, en dat derhalve,
zoodra de klasse der handwerkslieden (de talrijkste arbeiders) het staatsbeleid in
handen heeft, deze slechts met die belangen zal en kan rekening houden, waarvoor
de meerderheid dier klasse iets voelt, dan kan men zich een voorstelling maken van
de toekomst, die met behulp van de grondwetherziening van de Heeren T r o e l s t r a
c.s. in het leven moet worden geroepen. Het kan wellicht nuttig zijn zich hierbij nog
eens de woorden te herinneren van de Memorie van Toelichting, dat ‘het algemeen
belang beslist over de vraag van het kiesrecht der individuen’, en dat derhalve niets
aan de herhaling van de invoering der constitutie van 1798 in den weg zou staan,
toen gansche groepen van burgers om hun staatkundige meening werden uitgesloten.
Als het klassebelang zoo iets eischt is zoo iets gerechtvaardigd. Het voorstel der
Heeren T r o e l s t r a c.s. laat zoodanige uitsluiting dan ook toe.
Uit de praemissen, waarop het algemeen stemrecht volgens Mr. T r o e l s t r a c.s.
behoort te berusten, volgt de verdwijning van de Eerste Kamer, in hun oog eene
vertegenwoordiging par excellence van de belangen der ‘heerschende klassen,’ zóó
van zelf, dat de overigens goed geschreven
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bladzijden van hun Memorie van Toelichting om die verdwijning nader te verdedigen
desnoods hadden kunnen worden gemist.
Ook van het vrouwenkiesrecht behoeft hier niets te worden gezegd, omdat alleen
de mogelijkheid om het in te voeren wordt voorgesteld. In algemeene termen wordt
het aanbevolen, zoodat de vrouwen tevreden kunnen zijn; zelfs beloven de voorstellers
het te willen helpen invoeren; toch meenen zij aan den lateren kieswetgever te moeten
overlaten ‘in hoeverre deze meent van zijn recht om bij de wet de vrouw van het
kiesrecht uit te sluiten, gebruik te moeten maken.’ Bij de finale regeling zal het
‘klassebelang’ wel den doorslag moeten geven. Recht op kiesbevoegdheid kan de
vrouw evenmin als eenig ander individu doen gelden.
Evenredige vertegenwoordiging wordt door de voorstellers wenschelijk gekeurd.
Zij schijnen daarbij uitsluitend aan partijvertegenwoordiging te denken; alleen dáárvan
ten minste is in hun toelichting sprake, en het past ook alleen in hun stelsel. Doch
ook hier kan dit punt worden voorbijgegaan, om dezelfde reden waarom het bij het
ander ontwerp onbesproken bleef.
Van meer beteekenis is hetgeen wordt voorgesteld omtrent de bevoegdheid aan
zeker aantal kiezers toegekend om over een door de Staten-Generaal aangenomen
wetsvoorstel eene volksstemming uit te lokken.
De voorstellers verlangen een tegenwicht tegen het Parlement, dat gevaar loopt
‘zich te veel te plaatsen boven het volk en door een gevoel van almacht en
overschatting van zijn taak en bevoegdheid te weinig rekening te houden met de
werkelijke verhoudingen in het volk en met zijn directe belangen’. Het Koninklijke
Veto is, in de oogen der HH. T r o e l s t r a c.s., ‘gelukkig niets meer dan een reliquie’.
Vooralsnog achten zij het volk niet in staat voor de directe volkswetgeving. Maar
het referendum is toch eisch van het democratisch beginsel, en heeft voor de
democratie eene opvoedende kracht. Erkend wordt, dat blijkens de ondervinding dit
instituut een nog al behoudende werking heeft. Intusschen wordt die werking van
dit democratisch instituut
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niet weinig verzwakt door de bepaling dat ‘geene volksstemming geldig is, waarbij
het getal stemmen, door de meerderheid uitgebracht, minder dan een derde van alle
stemgerechtigden bedraagt.’ Niet licht trommelt men, ter afstemming eener
wetsvoordracht, een derde van alle stemgerechtigden bijeen.
Te ontkennen is het overigens niet, dat tegenover de almacht der Staten-Generaal
een tegenwicht steeds noodiger wordt. Of in eene monarchie dat tegenwicht niet jure
suo berust bij de Kroon, en of het niet wenschelijk zou zijn de uitoefening van het
koninklijk recht van veto practisch mogelijk te maken, door aan de Kroon de
bevoegdheid toe te kennen eene volksstemming over een door de S.G. aangenomen
wetsontwerp uit te lokken, ziedaar vragen die ik, om niet te uitvoerig te worden, in
dit artikel ter zijde zal laten. Eveneens een onderzoek naar de vraag, of zulk een
referendum niet ook verdedigbaar ware op grond dat de partijenindeeling, heden ten
dage naar het schijnt onmisbaar, geenszins tot een ware volksvertegenwoordiging
leidt, zoodat het niet zelden is voorgekomen dat eene zelfs bij algemeen kiesrecht
gekozen volksvertegenwoordiging geheel in strijd handelt met het algemeen gevoelen
der bevolking. Bij de stembus toch wordt vaak veel moois voorgespiegeld en over
vele zaken gepraat, waarbij de een heel wat anders denkt dan de ander. Eerst aan de
vrucht wordt, door het groote publiek, de boom gekend, en die vrucht smaakt dikwijls
minder goed dan de kweekers hadden voorgespiegeld.
Ik meen mij tot deze uiteenzetting van de beginselen waarop beide voorstellen tot
grondwetherziening berusten te kunnen bepalen, zonder elk daarbij gebezigd argument
nader te bespreken. Het was enkel mijn streven duidelijk in het licht te stellen, waarin
principieel het voorstel der sociaal-democraten van dat der heeren D r u c k e r c.s.
verschilt.
Wordt door de laatste groep algemeen stemrecht verlangd als gevolg van de
‘meening’ dat, individueel genomen, alle burgers gelijkelijk geschikt en daarom dan
ook gelijkelijk gerechtigd zijn tot uitoefening van het kiesrecht voor
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de vertegenwoordigende en besturende lichamen in land, provincie en rijk, en zulks
misschien met de nevengedachte, onlangs door een der voorstellers in een meeting
uiteengezet, dat alleen met behulp van algemeen kiesrecht de liberale partijen weer
aan het roer kunnen komen, - door de sociaaldemocratische groep wordt het algemeen
kiesrecht geëischt als middel om op de snelste manier te komen tot eene nieuwe
maatschappelijke ordening, waarin slechts voor ééne klasse, de arbeidersklasse, plaats
is, welke klasse dan bij meerderheid van stemmen de minderheid zal dwingen op elk
levensgebied, bepaaldelijk op sociaal gebied, zich te gedragen naar haar inzichten
en te onderwerpen aan haar wil.
Misschien zal, na nauwkeurige overweging van den gedachtengang der
sociaal-democraten, bij een onbevooroordeelden toeschouwer nog wel eenige twijfel
rijzen aan de juistheid der stelling, dat de sociaal-democraten eigenlijk niets anders
zijn dan de wettige kinderen van het liberalisme. Er zijn gewichtige punten van
overeenkomst, maar wellicht nog grooter punten van verschil.
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Vrijwillige boedelafstand?
Door E.B. Kielstra.
Bij de debatten over de Indische begrooting is, den 20n November 1903, van
socialistische zijde, een denkbeeld geuit dat, naar onze meening, wel verdient met
eenige uitvoerigheid besproken te worden. Sommigen mogen van oordeel zijn dat
doodzwijgen dienaangaande de beste staatkunde is, - wij vreezen dat, wanneer voor
een o.i. verkeerd denkbeeld ongehinderd stemming wordt gemaakt, de voorspelling
kans zoude hebben bewaarheid te worden dat de socialisten ‘van jaar tot jaar meer
personen naast hen zullen zien komen’. In de Tweede Kamer is de zaak van
verschillende zijden bestreden, maar in een deel van onze, en ook van de Indische,
pers vond zij verdedigers; en het komt ons derhalve niet onnut voor, haar ook in dit
tijdschrift te bespreken. Wij willen trachten, dit zoo objectief mogelijk te doen.
De redeneering der socialistische Kamerleden kwam op het volgende neder:
Voor ‘het verarmde Java en de verwaarloosde Buitenbezittingen’ zijn
honderde millioenen noodig, om ze tot ontwikkeling en welvaart te
brengen, en het kleine moederland is ‘onmachtig’ om die te verstrekken.
Het heeft ook niet genoeg belang bij het behoud der koloniën om dat te
doen. De afzetmarkt voor de industrieele productie van het moederland is
steeds kleiner geworden; de ‘goed
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betaalde betrekkingen, in Indië geschapen voor de zonen der
(Nederlandsche) bourgeoisie’ zullen in aantal verminderen naarmate
ontwikkelde inlanders voor verschillende betrekkingen meer in aanmerking
komen; als exploitatieterrein voor Nederlandsch kapitaal verliest Indië
zijn beteekenis, - de goede tijden zijn voorbij. De voordeelen van koloniaal
bezit zijn dus steeds geringer geworden; maar de nadeelen worden grooter
door de steeds voortgaande uitbreiding van koloniaal bezit, die het gevaar
vergroot voor verwikkelingen met buitenlandsche en binnenlandsche
vijanden.
Het is dus wijs, ons koloniaal bezit te beperken; de voornaamste eilanden
- Java, Sumatra, Bangka, Billiton, Bali, Lombok - te behouden, de rest te
verkoopen aan eene groote mogendheid, en de opbrengst te doen dienen
om Java er weder boven op te helpen. Dit denkbeeld wordt geuit ‘met een
bloedend hart’, maar onder den drang der volstrekte noodzakelijkheid.
Na de bestrijding, die deze redeneering van andere Kamerleden ondervond werd
zij nader verdedigd met een beroep op de geschiedenis: ook in vroegere jaren, zoo
heette het, zijn onzerzijds koloniën afgestaan of verkocht.
Wij meenen goed te doen, bij onze pogingen tot wederlegging van de boven in het
kort teruggegeven redeneering alle gevoelsargumenten buiten sprake te laten. Wij
kunnen ons begrijpen, dat men haar uit ‘met een bloedend hart’: Nederland is trotsch
op het bezit van een groot koloniaal rijk, waar het steeds, niet het minst ten bate der
inboorlingen, zijn invloed uitbreidt; aan dat bezit ontleent het zijn aanzien in de rij
der volkeren. Het besef van moreele verantwoordelijkheid voor een goed bestuur
over dat rijk prikkelt tot daden, en heeft een nuttige werking op ons volkskarakter.
Dit alles zou verzwakken, wanneer wij slechts een klein deel aanhielden, en dit,
overeenkomstig de wenschen der voorstellers, financieel geen moeilijkheden meer
kennen zou; het kleinere Nederlandsch-Indië zou dan voor zich zelf kunnen zorgen,
het moederland zou zich over den gang van zaken weinig meer bekommeren.... en
inderdaad worden een klein land.
Wat ons betreft, wij zijn er trotsch op dat het schijnbezit, dat in den aanvang van
de 19e eeuw over zeer belangrijke gedeelten van den Indischen Archipel gold, thans
voor een groot deel in een wezenlijk bezit is verkeerd. Wel
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verre dat wij daarin eene verzwakking van onze nationale kracht, eene bedreiging
voor onze toekomst zien, achten wij den vooruitgang van onzen invloed een groot
voordeel, en het is tot nu toe allerminst gebleken dat hij onze krachten te boven ging.
In de laatste negentig jaren hebben wij b.v. geheel Sumatra, haast vier maal grooter
dan Java, aan ons gezag onderworpen. Wij hadden er de hoofdplaats Padang met een
weinig beteekenend, verwaarloosd kustgebied, en eene vestiging op de hoofdplaats
Palembang; anders niets. Het gansche eiland was ons feitelijk onbekend. De
zeeroovers hadden langs alle kusten vrij spel, en de bevolking was daarvan evenzeer
het slachtoffer als van de anarchie in de binnenlanden.
Thans zijn Sumatra's Westkust (na den Padri-oorlog van 1819-45), met zijn
spoorweg naar de steenkolenvelden; Bengkoelen (na de annexatie der Pasoemahlanden
in 1868); de Lampongs (na de militaire expeditie van 1856); Palembang (na die van
1851-59); de Oostkust van Sumatra (na het Siak-tractaat van 1858) gewesten waar
orde en rust heerschen, de welvaart toeneemt, de bevolking ons bestuur waardeert.
Van Atjeh is het niet te betwijfelen of binnen weinig jaren zal hetzelfde kunnen
worden getuigd. Ons gezag breidt zich gaandeweg uit over de landstreken in het
binnenste binnenland.....
Op Banka en Billiton; in een belangrijk deel van Borneo en Celebes; op Bali en
Lombok is hetzelfde geschied, en wij hebben daarmede de bevolkingen wezenlijk
groote diensten bewezen. Zelfs op Java, waar ons gezag het meest gevestigd was,
zijn, na den Java-oorlog vooral, groote verbeteringen tot stand gekomen. Wij gelooven
niet dat de vroeger tot de vorstenlanden behoorende, toen onder ons rechtstreeksch
bestuur gebrachte residentiën ooit reden gehad hebben, zich over den overgang te
beklagen.
Dit alles - en zooveel meer - was niet boven onze krachten. Zou dan waarlijk de
mogelijkheid ontbreken om op denzelfden weg voort te gaan en, in de twintigste
eeuw, op Borneo, Celebes, de Molukken, Nieuw-Guinea en de
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kleine Soendaeilanden geleidelijk onzen invloed uit te breiden, - tot heil der inlandsche
bevolking en tot glorie van den Nederlandschen naam?
Wij weigeren het te gelooven; na hetgeen in Indië reeds is gedaan, is thans eene
verklaring van onmacht voor de toekomst zeker niet gerechtvaardigd. Waar blijft
ons oud-Hollandsch zelfbewustzijn - waarlijk geen overmoed! - wanneer wij de taak,
ons door de historie op de schouders gelegd, nu vrijwillig op anderen overdragen?
Maar, zegt men, voor Java zijn eenige honderde millioenen noodig, en die zijn
niet op andere wijze te verkrijgen.
O zeker, men kan, plotseling alle wenschen willende vervullen, eene hooge rekening
opmaken. Wij kunnen ook hier te lande betoogen, dat 's lands inkomsten jaarlijks
eenige tientallen millioenen hooger behooren te zijn; er is immers nog zooveel noodig
voor de leniging van alle sociale nooden! Wat kost ook weer eene
ouderdomsverzekering van Staatswege? Maar wanneer alle wenschen niet in eens
bevredigd kunnen worden, matigt men die tot het bereikbare, en tracht men het doel
langzamerhand te bereiken.
Zoo is nu ook de rekening van hetgeen Java behoeft schromelijk opgedreven. Men
vindt daarop o.a. 15 millioen per jaar voor emigratie van Javanen naar de
Buitenbezittingen, terwijl het nauwelijks mogelijk is, per maand een zestigtal Javanen
te vinden die genegen zijn tot den arbeid bij de ontginning der kolenmijnen op
Sumatra, waar zij toch goed betaald en verpleegd worden. Of emigratie met het oog
op de overbevolking in sommige streken van Java inderdaad noodig is, mag nog
geenszins uitgemaakt heeten; er zijn, op Java zelf, nog vele terreinen beschikbaar.
Maar dit houden wij voor zeker: als de Indische Regeering tot aanmoediging der
emigratie besluit, zal zij in de eerste jaren niet meer dan enkele tonnen gouds kunnen
besteden.
Men vraagt bezoldiging der dorpshoofden, die per jaar 6 millioen kosten zou. Die
dorpshoofden, zegt men, zijn nu onbezoldigd, en verschaffen zich dan eenvoudig
door verkeerde middelen, clandestien, een inkomen... Geheel

Onze Eeuw. Jaargang 4

362
juist is dat niet, want in de meeste dorpen hebben zij o.a. aanspraak op ambtelijk
grondbezit; maar afgescheiden daarvan, - op de eene of andere wijze leven zij nu op
kosten van het dorp, en de Regeering is geenszins verplicht dien last op zich te nemen.
Het ligt wel voor de hand, dat elke gemeenschap haar eigen bestuurders betaalt, en
de Regeering doet haar plicht wanneer zij zorgt dat dit met orde en regelmaat, zonder
‘verkeerde middelen’ geschiedt. Wij gevoelen wel, dat ten deze groote verbetering
noodig is, - maar niet, dat 's lands kas ter verkrijging daarvan wijd moet worden
opengezet.
Er zijn intusschen op Java velerlei zaken noodig: inlandsch onderwijs,
geneeskundige dienst, verbetering van den landbouw, afschaffing van heerendiensten
enz. Maar dit alles loopt niet zóó in de millioenen dat men niet, langs den geleidelijken
weg, daartoe kan komen. Wie ons b.v. zegt: er zijn in de toekomst 500 inlandsche,
behoorlijk opgeleide geneesheeren noodig, zal bij ons zeker geen bestrijding
verwachten. Er zijn er nu op geheel Java 91, - twee meer dan een jaar te voren (er
kwamen 10 bij en gingen 8 af) - en het is niet te denken dat het aantal per jaar anders
dan met enkelen vermeerderen zal. Voor de betaling der 500 behoeven wij ons nu
nog geen zorgen te maken.
Van andere uitgaven, waaruit de schatkist voldoende inkomsten zal trekken, zooals
rendeerende bevloeiingswerken, aankoop van particuliere landerijen enz. behoeven
wij nu niet te spreken; in elk ander land worden zij uit geleend geld bestreden, en
dat behoort ook op Java te geschieden. En wanneer men ons wijst op de (naar wij
hopen groote) kans dat de inkomsten uit opium en lombard gaandeweg verminderen,
dan antwoorden wij dat de Indische schatkist schadeloos gesteld zal worden door de
grootere welvaart der bevolking, door die vermindering te weeg gebracht. Wie zal
meenen dat de schatkist van het moederland in noodlijdenden toestand zou geraken
wanneer er in ons land geen sterke drank meer gebruikt werd?
Intusschen, gaandeweg zal er voor Java meer geld
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noodig zijn. Wat ons betreft, wij geven de hoop niet op dat de Nederlandsche Staat,
gedachtig aan hetgeen in vroegere jaren is geschied en hoezeer, zijn schuldenlast
door de Indische overschotten is gedaald, rente en aflossing van het zoogenaamd
‘aandeel van Indië in de Nederlandsche werkelijke schuld’, f 3.861000 gedurende
cc. 47 jaren, voor zijne rekening nemen zal. Maar afgescheiden daarvan, - het is geen
optimisme wanneer men, in bijzonder magere jaren, op een ietwat betere toekomst
rekent. De inlandsche bevolking heeft gedurende een paar jaar slechte oogsten gehad;
de suikercultuur doorleefde kort geleden eene ernstige crisis, de koffiecultuur wordt
door de lage prijzen ernstig in haar bestaan bedreigd. Er is geen reden om aan te
nemen dat dit alles juist zoo blijven zal. En dan, - is de Atjeh-oorlog thans niet als
geeindigd te beschouwen, is de pacificatie van geheel Atjeh niet reeds belangrijk
gevorderd, zal dit land niet weldra ophouden een lastpost te zijn?
De redeneering: Java heeft honderde millioenen noodig en deze zijn niet op andere
wijze te verkrijgen, gaat alzoo niet op. Men heeft de geldelijke behoeften zeer
overschat, en er is geen voldoende reden om te betwijfelen dat in de volgende jaren,
wanneer voor buitengewone uitgaven, gelijk overal ter wereld, geldleeningen worden
gesloten, de gewone ontvangsten onvoldoende zouden zijn om de gewone uitgaven
te bestrijden, ook al nemen deze ook dààr geleidelijk toe naarmate de staatszorg zich
uitbreidt.
Tegenover de overschatting der Indische nooden staat, naar onze wijze van zien,
eene onderschatting van het belang, dat Nederland heeft bij het bezit van Indië.
Is Indië een afzetmarkt voor de industrieele productie van het moederland? Het
antwoord der socialistische woordvoerders was tot zekere hoogte ontkennend:
‘wanneer men de statistieken raadpleegt, ziet men buiten den invoer van Twentsche
fabrikaten vele vreemde waren aanbrengen, en kan men zeggen dat een ruim deel
van den afzet in handen van Engeland en Duitschland is gekomen. Australië ver
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dringt ons op het gebied van boter- en zuivelbereiding, terwijl weldra Japan op elk
industrieel gebied onze Nederlandsche industrie zal overvleugelen’.
Hier is, men gevoelt het, de pessimist aan het woord, die ook in de toekomst slechts
zwarte wolken ziet. Dat groote industrielanden, als Engeland en Duitschland, een
belangrijk deel hebben van den invoer in Oost-Azië, ook in onze koloniën, ligt voor
de hand; dat de handel met de naburen, zooals Singapore, Hongkong, Australië zich
in onze Oost steeds meer ontwikkelt, evenzoo. Maar met dat al: is de als ter loops
gemaakte uitzondering voor de Twentsche fabrikaten niet opmerkelijk? Het is in de
Twentsche industrieelen te prijzen, dat zij ook buiten onze koloniën een afzetgebied
voor hunne producten zoeken; maar het zou voor geheel Twenthe een sociale ramp
zijn, wanneer het den afzet in ons Indië verloor.
‘Wanneer men de statistieken raadpleegt’..... Wij hebben dat gedaan, en komen toch
wel tot eene andere beschouwing. De geheele invoer bij de gouvernements tolkantoren
in Indië werd in 1901 geschat op 214 millioen; hiervan, in ronde cijfers,
voor 66 millioen uit Nederland.
voor 21 millioen uit Engeland.
voor 3.5 millioen uit Duitschland.
voor 0.4 millioen uit België.
voor 3.5 millioen uit Australië....
Nu geeft deze statistiek geen zuiver beeld. Uit Nederland komen ook Duitsche
goederen; van Pinang en Singapore, die te zamen voor bijna 90 millioen invoeren,
komen ook Hollandsche waren. Doch het meest in het oog vallend is de vergelijking
van den uitvoer uit Nederland en België, twee rijken, beide ongeveer even groot,
België met meer industrie dan ons land. Het groote verschil: 66 millioen tegen 0.4
millioen kan alleen zijne verklaring dààrin vinden, dat Indië eene Hollandsche, en
geen Belgische kolonie is.
En.... tegenover den uitvoer staat de invoer, die hier aan zooveel duizende menschen
van allen rang en stand levensonderhoud verschaft. Terloops wordt gezegd: ‘de
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suikermarkt is verplaatst van Amsterdam naar Londen en New-York’, maar men
vergat te zeggen dat die verplaatsing werd opgewogen door de vestiging hier te lande
van een bloeiende tabaksmarkt.... Onze handel, onze scheepvaart zouden een'
onherstelbaren knak krijgen wanneer de koloniën voor ons verloren gingen! In 1901
berekende men in Indië den uitvoer aan de gouvernements tolkantoren op 244
millioen; daarvan natuurlijk weder de grootste helft naar andere streken in het Oosten,
maar toch
voor 86 millioen naar Nederland.
voor 13 millioen naar Engeland en Eng. kanaal.
voor 6 millioen naar Frankrijk.
voor 1½ millioen naar Duitschland.
voor 71482 gulden naar België.
Is alzoo het bezit van onze koloniën voor handel, scheepvaart en nijverheid wel
degelijk van groot belang, niet minder is het dat omdat het een uitweg opent voor
een aantal jongelieden - niet alleen voor de ‘zonen der bourgeoisie’, maar uit alle
standen - die hier te lande een moeilijken strijd om het bestaan te voeren zouden
hebben. Wanneer er niet jaarlijks een paar duizend gezonde, krachtige mannen als
soldaat naar Indië gingen, zou dan het aanbod van arbeidskrachten hier te lande niet
evenveel grooter, en dus voor den arbeidersstand de strijd om het bestaan al weder
moeilijker zijn?
De pessimist zegt ons: de bedoelde uitweg wordt gaandeweg afgesloten: wanneer
wij voor alle betrekkingen degelijke, goed ontwikkelde, vertrouwbare inlandsche
ambtenaren kunnen krijgen, is het wijs, daarvoor geen Europeanen te nemen. Zeker,
maar zoover zijn wij nog lang niet. En... leert de ondervinding niet dat er, naarmate
onze invloed op de Buitenbezittingen toeneemt, daar meer Europeesche ambtenaren
vereischt worden? Voorloopig meenen wij dan ook de juistheid te mogen ontkennen
van deze verklaring: ‘de baantjes voor Nederlandsche jongens geschapen, beginnen
in Indië dan ook al minder te worden’. Zij schijnt ons onjuist, met het oog op de
steeds voortdurende geleidelijke uitbreiding der ambtenaarskorpsen, en ook met
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het oog op de uitbreiding der Europeesche landbouwnijverheid. Hoeveel Hollandsche
administrateurs en opzichters had men, vóór 30 jaren en thans, bij de particuliere
cultures op Java en in Deli?
De beschouwing van den pessimist schijnt ons ook daarom onjuist, omdat hij in
zijne voorspellingen zeer eenzijdig is. Er zal een tijd komen dat wij, op Java, bij het
Binnenlandsch Bestuur b.v. 100 ambtenaren minder noodig hebben. Wij gelooven
dat ook; maar tegen dien tijd zal de staatszorg wel zoover uitgebreid zijn, dat er
minstens een zelfde aantal ingenieurs meer vereischt worden. Werd omstreeks 1860
niet reeds aangetoond dat men, om de waterstaatsbelangen in Indië tot hun recht te
doen komen, 400 ingenieurs zou behoeven?
Als exploitatieterrein voor Nederlandsch kapitaal, zoo wordt ons verder gezegd,
verliest Indië zijne beteekenis; de goede jaren zijn voorbij. Is dat juist? Zeker zijn
de tijden veranderd; voor koffie-ondernemingen en Indische tramwegen b.v. zou
thans geen geld te verkrijgen zijn. Maar suiker, kina, tabak en velerlei andere
landbouwproducten vragen thans de aandacht; Nederlandsch kapitaal vindt loonend
emplooi in petroleum-, tin- en andere mijnbouwkundige ondernemingen, in de
stoomvaart in den Archipel en van daar naar China en Japan... En naarmate de
Nederlandsche invloed zich in de Buitenbezittingen uitbreidt, zal het exploitatieterrein
voor Nederlandsch kapitaal grooter worden. Er is geen enkele reden om aan te nemen,
dat dit kapitaal in de toekomst minder gevraagd zoude worden.
Hierbij moge eene opmerking haar plaats vinden. De ondervinding leert, dat aan
alle Indische ondernemingen belangrijke risico's verbonden zijn; menig kapitaal is
daarmede te gronde gegaan, - menig ander heeft daarentegen groote winsten
opgeleverd. Er is waarlijk geen reden, den gelukkigen deze laatste te misgunnen;
niet alleen omdat zij de gemeenschap hier te lande langs allerlei wegen ten goede
komen - wie hulp noodig heeft voor nuttige of liefdadige instellingen klopt immers
in de eerste plaats aan bij de ‘rijke
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lui’ - maar vooral omdat hunne ondernemingen Indië zelf voordeel brengen. Geen
sterker voorbeeld is in dit opzicht aan te wijzen dan de Billiton-maatschappij, die,
na 12 of 15 moeilijke jaren, tot hoogen bloei geraakte en van 1866 tot 1892 toe
gouden vruchten wierp in der aandeelhouders schoot; daarna ontving de Staat een
groot aandeel van de winst. Welnu: in 1851 was Billiton een zeerooversnest en een
lastpost. Tengevolge van de werkzaamheid der Billitonmaatschappij is het een rustig,
welvarend eiland geworden, en in 1890, in den goeden tijd der aandeelhouders, kon
men berekenen dat het aan belastingen jaarlijks acht ton aan de schatkist leverde, veel meer dan het kostte. Thans, bij de hooge tinprijzen, loopen 's lands inkomsten
uit Billiton naar de drie millioen 's jaars....
Men kan het nu, van achteren gezien, bejammeren dat de Staat niet van den beginne
af alle risico heeft genomen voor zijn eigen rekening, - een feit is het toch, dat de
particuliere ondernemingsgeest daar eene gansche verandering ten goede heeft
gebracht; en dat, op dit oogenblik nog, het personeel op Billiton beter behandeld
wordt dan dat der gouvernements-exploitatie op Bangka.
En.... de risico van dergelijke ondernemingen is niet gering! Wie, met het oog op
het succes van enkelen, aandringt op staats-exploitatie, opdat de vruchten geheel
komen ten bate der gemeenschap, lette eens op de vele mislukkingen, die het einde
waren van met groot vertrouwen aangevangen ondernemingen; op de effectenlijst
zijn vele van deze al weder verdwenen, maar vindt men nog verscheidene, die als
waarschuwend voorbeeld kunnen dienen. Ook de petroleum en de Deli-tabak
ontsnappen allerminst aan deze kansen; en wie, met jaloerschen blik naar de
gelukkigen, het betreurt dat de Staat niet trad in hun plaats, zal ook moeten erkennen
dat de Staat de risico niet vooraf kan berekenen en, alle ondernemingen drijvende,
ook van groote verliezen niet verschoond zoude zijn gebleven.
In dit verband verwondert het ons wel het meest, als wij van socialistische zijde
zien aandringen op gouvernementssuikerfabrieken, koffieondernemingen en
katoencultuur. De
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suikerindustrie op Java heeft zich, ondanks de groote daling der prijzen - in 1882: f
15, -, tegenwoordig f 6. - per pikol - kunnen staande houden, dank zij de aanhoudende
inspanning der fabrikanten om, door verbetering der suikercultuur, der fabriekmatige
bewerking enz. de productiekosten te verminderen; de particuliere
koffieondernemingen zijn, door de voortdurend lage prijzen, gedeeltelijk reeds te
niet gegaan, vele andere leven nog slechts bij de gratie der geldschieters.... Van de
uitkomsten eener katoencultuur is niets te zeggen; maar wanneer de socialisten
verlangen dat het gouvernement zijne werklieden behoorlijk betaalt, dat alle
verplichting tot (slecht betaalden) arbeid vervalt, - dan kunnen zij onmogelijk
financieel voordeel zien in het drijven van suiker- en koffieondernemingen van
staatswege; de ervaring der laatste twintig jaren van de particuliere landbouw-industrie
verbiedt alle optimistische verwachting in dat opzicht.
Uit al het bovengezegde zal het den lezer duidelijk zijn, dat wij geenszins instemmen
met hen, die meenen dat ons land niet groote voordeelen nog trekt uit zijne bezittingen.
Wij zouden er nog kunnen bijvoegen, dat de kapitalen, in Indië in handel en nijverheid
verdiend, en de pensioenen, in den Indischen dienst verworven, weder voor een groot
deel strekken tot vermeerdering van den nationalen rijkdom van het moederland;
maar hooger schatten wij den moreelen invloed van het koloniaal bezit. Hadden wij
dit niet, dan zou Nederland doen denken aan den man die zich niet meer inspant,
maar rustig voortleeft totdat zijn tijd van sterven gekomen is. Nu wij uitgestrekte
koloniën hebben, waaronder ook gedeelten waar nog haast alles te doen is, nu is er
voor de natie voortdurend een prikkel om zich wèl in te spannen, ten einde het erfdeel
steeds in waarde en beteekenis te doen toenemen en, steeds met meer trots, te kunnen
spreken van een Indisch Nederland.
Die prikkel zou óók ontbreken, wanneer een deel der koloniën - dat, waar nog het
meeste te doen is - werd verkocht, en de koopsom aan het overschietende deel werd
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besteed. J a n S a l i e zou dan zeggen: de kinderen die de meeste zorgen vereischten,
zijn dood; de overigen zijn goed bezorgd en kunnen verder hun eigen weg vinden,
- ik ga rentenieren.
Denkt men wezenlijk onze natie een dienst te doen door haar op dit voorbeeld ter
navolging te wijzen?
Maar, zegt men, de nadeelen van het koloniaal bezit worden steeds grooter, want
onze invloed breidt zich steeds uit - in den laatsten tijd in Atjeh, Centraal-Sumatra,
Borneo, Lombok, Nieuw-Guinea - en daarmede wordt het gevaar grooter ‘voor
verwikkelingen met buitenlandsche en binnenlandsche vijanden.’
Wij begrijpen deze redeneering niet. De ‘buitenlandsche vijand’ zal ons eerder
met rust laten wanneer wij toonen, in ons gebied de rust en orde te kunnen handhaven
en ook den vreemdeling voldoende bescherming te kunnen verleenen, dan wanneer
dit niet het geval is. En wat den binnenlandschen vijand betreft...
Laat ons een voorbeeld noemen. Tot 1866 waren de Pasoemahlanden feitelijk
geheel onafhankelijk. De bewoners deden voortdurend rooftochten op ons gebied,
zoodat de ‘luie’ bewoners van Bengkoelen zeiden: waarom zouden wij arbeiden,
morgen komen de roovers en is al ons werk vergeefsch. De onafhankelijke landstreek
was een toevlucht voor alle misdadigers, eene voortdurende bedreiging van de rust.
Eindelijk, na lang aarzelen, werd zij geannexeerd, en na dien tijd heerscht er rust en
neemt de welvaart in geheel Zuid-Sumatra toe. De Pasoemahlanden zelve en al de
omliggende landstreken hebben voordeel getrokken uit ons optreden; en wanneer
wij nu hooren zeggen; ‘wij socialisten kunnen onze handen schoonwasschen van al
die oorlogen en expeditiën, die Indië naar den afgrond hebben geleid, wij werpen
elke verantwoording voor elken oorlog in Ned.-Indië gevoerd tot uitbreiding van
macht en gezag van ons af, wij betreuren elk dier oorlogen als onrechtvaardig
tegenover den inboorling, enz.’... dan antwoorden wij: zoo kunnen alleen zij spreken,
die de geschiedenis
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niet kennen, en zich geen rekenschap geven van de toestanden vóór en na de
‘uitbreiding van gezag’.
Wie het nu wijs noemt, ons koloniaal bezit te beperken, staat vierkant tegen ons over.
Wij meenen dat het onze plicht is, van de gelegenheid, waar die zich voordoet, gebruik
te maken om in den Indischen Archipel onzen invloed te doen toenemen; niet, omdat
daaraan geldelijk voordeel verbonden is - het tegendeel is dikwijls het geval - maar
omdat wij daarmede de zaak der humaniteit een dienst bewijzen. Hoe onvergelijkelijk
beter is de toestand nu op Lombok en in het Gouvernementsgebied op Bali, dan
voorheen toen de inlandsche vorsten vrij waren in hun bedrijf, en zich wel het
allerminst om het leven of om het geluk hunner onderdanen bekommerden! Hoe
geheel anders is de toestand nu onder de Bataks dan nog betrekkelijk kort geleden,
toen de menschen altijd onderling strijd voerden, elkander tot slaven maakten en
zelfs kannibalisme hun niet vreemd was....
De taak, de inlanders in onzen Archipel, ook voor zoover die nu slechts min of
meer nominaal onder ons gezag staan, tot beschaving te brengen, is ons blijkens
hetgeen in de negentiende eeuw reeds geschied is, niet te zwaar, - mits wij niet alles
te gelijk verlangen.
De socialistische woordvoerders hebben gemeend, nu de leuze te moeten aanheffen
van inkrimping van territoriaal bezit. Laat ons in beginsel aannemen, zeggen zij, dat
wij ons van een deel onzer Buitenbezittingen willen ontdoen en in ruil daarvoor
geldelijke en andere voordeelen ten bate van Java en Sumatra willen bedingen. Zij
meenen dat het de eenige uitweg is die ons overblijft...
Doch, zooals wij aantoonden, zij stellen voor het oogenblik hunne eischen veel te
hoog en zijn, voor de toekomst, veel te pessimistisch. Er zijn waarlijk wel andere
uitwegen, wanneer het Nederlandsche volk zijn geestkracht niet ten eenenmale
verloren heeft! Of sprak C o e n soms tot een ander volk, als hij uitriep: Dispereert
niet, - daar kan in Indië wat groots verricht worden?
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Het denkbeeld om eenige, voor het oogenblik nog minder waarde voor ons hebbende
Buitenbezittingen ‘van de hand te doen’, werd, naar onze meening terecht, van alle
zijden in de volksvertegenwoordiging bestreden. Ons schijnt het, ook om louter
practische redenen, volstrekt verwerpelijk: wie baas wil blijven in eigen huis, verkoopt
niet een deel der bijgebouwen aan iemand die, sterker dan hij, morgen zijn vijand
kan zijn en zich dan daar tot den aanval toerust. Doe afstand van een deel van Uw
koloniaal bezit, en het verlies van het overblijvende is slechts eene quaestie van tijd!
In een der dagbladen werd ons, door een voorstander van den kolonialen uitverkoop,
medegedeeld dat de voor ons nog vrij waardelooze eilanden misschien wel
negenhonderd millioen gulden zouden kunnen opbrengen. Met dergelijke utopieën
kunnen wij ons niet ophouden: eilanden, die voor ons lastposten zijn, kunnen voor
eene andere natie onmogelijk een zoo kostbaar bezit wezen. Om een land, waar alles
nog moet worden tot stand gebracht, tot eenige ontwikkeling te brengen, heeft men
wel zooveel middelen noodig, dat men niet nog bovendien een rentepost van b.v.
dertig millioen 's jaars voor zijne rekening kan nemen. Hoe is tot dusver de ervaring
der Duitschers op Nieuw-Guinea, der Engelschen op Noord-Borneo, der Amerikanen
op de Filippijnen?
Ware er ooit eene machtige mogendheid, die bereid was eene groote som te betalen
voor het bezit van het Oostelijk deel van onzen archipel, - wees maar zeker dat het
hem om iets anders dan dàt bezit te doen zou zijn. Wij zouden hem den vinger geven,
maar ten slotte de geheele hand kwijt raken.
Ter nadere verdediging van het beginsel van ‘vrijwilligen boedelafstand’ en ten
betooge dat deze niet met onze nationale tradities in strijd zoude zijn, werd later, in
de Kamerzitting van 23 November, van de zijde der socialisten beweerd: ‘het is een
feit, dat geen enkele mogendheid zooveel met koloniën gekwanseld heeft als
Nederland’.
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En om deze stelling te bewijzen, werden eenige historische argumenten aangevoerd,
die echter, bij eenigszins nauwkeurig onderzoek, alle blijken onjuist te wezen.
Indien onze voorvaderen verkeerd gehandeld hadden - en zij hebben, in het licht
van onzen tijd beschouwd, vele verkeerde dingen gedaan! - dan zou dat zeker voor
ons geen reden mogen zijn om hen na te volgen. Maar men mag hen niet zwarter
voorstellen dan zij zijn, en uit hunne geschiedenis geen argumenten putten tegen de
geschiedkundige waarheid in. Wij meenen goed te doen, de aangevoerde ‘feiten’
nog aan deze waarheid te toetsen.
De aanklacht tegen het Nederlandsch bestuur over Indië, met betrekking tot het
handeldrijven in koloniën, luidde in haar geheel aldus:
‘In 1809 werd Bandjermasin verlaten, en Midden-Sumatra; in 1814 deed men
afstand van Demerara, Essequebo, Berbice en Kaap de Goede Hoop, ruilde men
etablissementen op Cochin tegen Banka, en verkocht Nederland het district Bernagore
op (lees: in de nabijheid van) Calcutta tegen eene jaarlijksche betaling. In 1824 deed
Nederland bij het Londensch tractaat afstand van alle etablissementen op het vaste
land van Indië, van de stad Malakka en van de aanspraken op Singapore, en kreeg
als vergoeding van Engeland al hunne bezittingen op Sumatra, Billiton en verder f
1.200.000 van Engeland, die werden opgenomen in de Nederlandsche schatkist. In
1859 werd bij het tractaat van Lissabon afstand gedaan van een deel van Timor, en
kregen wij daarvoor in de plaats Flores, Soemba, Solor en andere eilanden, terwijl
wij aan Portugal bovendien f 200.000 betaalden. In 1871 verkocht Nederland bij het
Haagsche tractaat de Nederlandsche bezittingen op de Goudkust voor f 288.000, en
voor het recht, Atjeh in te palmen’.
Wat is hierop te antwoorden?
Bandjermasin was, in 1809, een leenrijk, waarvan het bestuur geheel werd
overgelaten aan den Sultan. Wij hadden er, gelijk op andere Buitenbezittingen, een
handelsfactorij, beschermd door eene militaire bezetting. De handel
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leverde verlies; de bezetting werd door D a e n d e l s , onder den drang der
omstandigheden, ingetrokken. Onze macht buiten Java was toen al bijzonder gering!
In den toestand van het volk van het Bandjermasinsche rijk bracht de intrekking der
bezetting niet de minste verandering.
Wanneer er, zooals in 1809, oorlog dreigt en een man als D a e n d e l s , met zeer
gebrekkige hulpmiddelen, het mogelijke doet om Java in verdedigbaren staat te
brengen, dan is het terugtrekken van militaire bezettingen buiten Java rationeel, en
kan dit zeker niet als argument gelden om in vollen vredestijd afstand te doen van
onze souvereine rechten over een deel van onzen Archipel!
Ook Midden-Sumatra werd verlaten, wordt gezegd, maar dit begrijpen wij niet.
Wij hadden in 1809 in geheel Midden-Sumatra slechts éen post: dien te Palembang,
en aan het verlaten daarvan is niet gedacht. De militaire bezetting is, op last van den
Sultan, uitgemoord in September 1811, toen de Engelschen reeds meester waren in
onze kolonie; na eene expeditie der Engelschen is de plaats opnieuw bezet, en na het
herstel van het Nederlandsche gezag weder op ons overgegaan.
Wat de handelingen van 1814 betreft, - ieder weet dat Engeland in het bezit was
van onze vroegere koloniën, en dus, al verklaarde het zich bereid deze in algemeenen
zin terug te geven, de macht had ons zijn wil voor te schrijven. Uit staatkundige
overwegingen, en ook omdat het aan het bezit van Java misschien weinig waarde
hechtte, is, naar onze wijze van zien, Engeland toen wèl edelmoedig geweest; maar
hoe men hierover ook moge denken, - onze regeering moest wel toestemmen in al
wat Engeland goed dacht. Men herinnere zich de uitdrukking van C a s t l e r e a g h :
‘Wij (Engelschen) hebben te beslissen wat wij wenschen te behouden of terug te
geven’.
Het tractaat van 1824 was noodig om een einde te maken aan de moeilijkheden,
vooral door toedoen van R a f f l e s in Indië tusschen Nederland en Engeland ontstaan.
Men weet, hoe R a f f l e s openlijk den Sultan van Palembang steunde in diens strijd
tegen ons; hoe hij zich
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meester maakte van Singapore.... er was ons zeer veel aan gelegen, aan het gemengd
bezit op Sumatra een einde te maken en ook andere geschilpunten uit den weg te
ruimen. Er had dus ruiling van grondgebied plaats, maar geen verkoop. Wij kregen,
zoo wordt gezegd, ‘als vergoeding van Engeland’ f 1.200.000, die ‘werden opgenomen
in de Nederlandsche schatkist’, - maar dit is geheel onjuist: de genoemde som was
geen vergoeding voor afgestaan grondgebied, en werd onzerzijds aan Engeland
betaald.
Volgens art. 8 van het tractaat zouden ‘alle rekeningen of vorderingen,
voortgesproten uit de teruggave van Java en andere etablissementen aan de officieren
van Z.M. den Koning der Nederlanden in Oost-Indië, zoowel die, welke het onderwerp
hebben uitgemaakt eener conventie op Java, den 24en Juni 1817 tusschen de
commissarissen der beide natiën gesloten, als alle andere, hoe ook genaamd, finaal
en ten volle afgedaan zijn behoudens de betaling eener som van honderdduizend
ponden sterling van den kant der Nederlanden, te bewerkstelligen te Londen vóór
het einde van het jaar 1825.’
Dit is, dunkt ons, duidelijk.
Het verdrag met Portugal, van 1859, had geheel het karakter eener grensregeling;
het diende ‘tot opheffing der sedert lang bestaande onzekerheid omtrent de grenzen
der Nederlandsche en Portugeesche bezittingen op Timor en eenige daarbij gelegen
eilanden.’ Van Portugeesche rechten op Soemba wordt in dat verdrag niet gesproken;
Portugal stond ons de rechten en vestigingen af die het op een deel der ten noorden
van Timor gelegen eilanden bezat. Van verkoop van bezittingen om geldelijk gewin
was hier ook geen sprake.
Eindelijk de afstand van onze bezittingen ter kust van Guinea in 1871.
Zij zijn niet ‘verkocht’, maar zonder verrekening aan Engeland overgegeven; de
som van f 288.000 is betaald, volgens taxatie, voor de door ons achtergelaten roerende
goederen. De afstand geschiedde uit overweging dat er geen beter middel was om
den barbaarschen krijg onder
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de volksstammen in Guinea langzamerhand te doen staken. Zoolang Engeland en
Nederland er beide waren, zouden de twee vlaggen de vijandschap tusschen de
stammen die haar voerden aankweeken; voor Nederland zag de Regeering ginds
geen staatsdoel, voor Engeland konden onze posten nuttig zijn. De overgaaf is alzoo
geschied, óók in het belang der bevolking; de bezitting op de kust van Guinea stond
geheel buiten verband tot die in Oost en West, haar verlaten kon voor deze geen
nadeeligen invloed hebben.
Meermalen heeft men verband gezocht tusschen het verlaten der Goudkust en zooals het nu heette - ‘het recht, Atjeh in te palmen.’ Ten onrechte evenwel; al zijn
de tractaten te gelijkertijd gesloten, zij bedoelden geen wederkeerige opofferingen.
Wat was het geval?
Na onze vestiging in Siak in 1858 achtten de Britsche kooplieden, van Singapore
vooral, zich in hunne handelsbelangen bedreigd, met het gevolg dat in en na 1863
bij herhaling vertoogen door de Britsche regeering tot de onze werden gericht.
Onzerzijds waren - zoo heette het - betrekkingen, voor Britsche onderdanen
voordeelig, en waarop zij krachtens het in 1818 door de Engelschen met Siak gesloten
tractaat recht hadden, verstoord; de geldigheid van van dat tractaat van 1818 werd
door ons betwist, en wij verzekerden dat benadeeling der belangen van vreemde
handelaren allerminst in onze bedoeling lag. In 1865 werd bij de wet bepaald, dat
op de Oostkust van Sumatra geen differentieele rechten geheven zouden worden,
maar de klachten hielden niet op, en de Britsche regeering verlangde waarborgen
voor de toekomst. Zij had geen bezwaar tegen de uitbreiding van ons gezag op
Oost-Sumatra, ook niet tegen ontheffing der in 1824 gedane belofte om steeds de
onafhankelijkheid van Atjeh te eerbiedigen - eene belofte, die voor ons op den duur
onhoudbaar bleek, wilden wij óók voldoen aan eene andere, tegelijkertijd gegeven,
dat wij zouden zorg dragen voor de veiligheid in de wateren van Sumatra's Noordkust
-, mits de belangen van haren handel werden verzekerd.
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In Juli 1868 gaf zij den wensch te kennen, de geschillen over Siak door een tractaat
tot eene oplossing te brengen, en onze Regeering stemde met dien wensch in. Het
dientengevolge in 1871 tot stand gekomen tractaat bepaalt alzoo, in art. 1, dat
Engeland afziet van alle vertoogen tegen de uitbreiding van ons gezag op Sumatra;
in art. 2, dat in Siak en alle andere landen op Sumatra welke hierna van Nederland
afhankelijk mochten worden, de handel van Britsche onderdanen en de Britsche
scheepvaart alle rechten en voordeelen zouden genieten welke aan Nederlandsche
onderdanen en Nederlandsche schepen waren of mochten worden verleend.
Het ontwerp van dit tractaat dagteekent van September 1868.
En eerst den 30en September 1869 is officieus, van onze zijde, tegen Engeland
het eerste woord gesproken over de overgaaf onzer bezittingen ter kust van Guinea.
Uit deze data blijkt o.i. overtuigend dat het Siaktractaat óók tot stand gekomen
zou zijn, wanneer onzerzijds nooit aan het verlaten der Goudkust was gedacht. De
Engelschen, die zich volgens het tractaat van 1824 niet op Sumatra konden vestigen
en zeker ongaarne zouden zien dat eene groote mogendheid zich met Atjeh bemoeide,
zagen wel in dat onze uitbreiding over geheel Sumatra in het belang ook van hun
scheepvaart en handel wezen zou, wanneer slechts de zekerheid bestond dat wij nooit,
door differentieele rechten b.v., die scheepvaart en dien handel ten bate der
Nederlandsche concurrenten konden benadeelen.
Wij meenen hiermede de voornaamste argumenten, vóór den uitverkoop van een
deel van ons koloniaal bezit aangevoerd, te hebben weerlegd. Dergelijke daad zou
ons geen voordeel brengen in materieelen zin, maar in moreelen zin ons vrijwel den
doodsteek geven.
Het zou een daad zijn van, in het oog der geheele wereld, verachtelijke
kleinmoedigheid.
's-Gravenhage, 10 Januari 1904.
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Beets te Heemstede1)
Door Prof. Dr. P.D. Chantepie de la Saussaye.
Den 4en September 1840 werd het huwelijk van B e e t s met A l e i d e v a n F o r e e s t
voltrokken, den 4en October leidde zijn vriend H a s e b r o e k hem als predikant te
Heemstede in. De bevestiger schijnt de klippen van zijn gevaarlijken tekst: ‘hij is
een engel des Heeren der heirscharen’ (Mal. II:7b) gelukkig vermeden te hebben; de
bevestigde preekte over Joh. XVII:17 ‘heilig ze in uwe waarheid, uw woord is de
waarheid.’
Ten onzent plegen, toen als thans, de overgangen uit het academische in het
maatschappelijke leven voor den jongen theoloog uiterst snel te zijn. Vaak binnen
het jaar is de student herschapen in een theol.-dr., echtgenoot, predikant eener
gemeente. Is hij ook plotseling een nieuw mensch geworden? Hij is te bejammeren
indien dit dringend noodzakelijk wordt bevonden en ook indien hij het beproeft. Bij
B e e t s althans was dit niet het geval. Zeker heeft hij onder den rijkdom der
zegeningen Gods en den ernst van zijn taak het hoofd gebogen in dank en gebed:
van merkbare veranderingen in het gemoedsleven van den jongen prediker is althans
in de allereerste jaren te Heem-

1) Wat den lezer hier wordt aangeboden is een hoofdstuk uit een biographie van N. Beets, die
over eenige maanden door de uitgevers van dit tijdschrift in het licht zal gezonden worden.
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stede geen spoor te ontdekken; en later niet dan op een wijze die zich als geheel
normaal voordoet.
Doch laat ons niet vooruitloopen. B e e t s kwam te Heemstede niet als een
onbekend jong man: zijn naam als dichter en prozaschrijver was gevestigd; zijn
Gedichten nog meer dan zijn Camera waren in ieders handen. Hij had ook een
ontwikkeling achter zich, waarvan hij voor zichzelf en voor het algemeen rekenschap
had afgelegd in zijn opstel de zwarte tijd. Al wenkte hem nu in de gemeente een
andere taak, zoo brak hij toch zijn letterkundige werkzaamheid niet af.
Door den Muzenalmanak waarvan hij redacteur was, bleef hij in verkeer met de
dichters dier dagen. De maatschappij der Nederl. Letterkunde te Leiden benoemde
hem in 1841 tot lid; in 1842 woonde hij haar algemeene vergadering bij en zond
daarvan een ondeugend relaas aan H a s e b r o e k . In de leidsche omgeving gevoelde
hij zich nog te huis. Het eerste jaar te Heemstede gaf hem gelegenheid de
herinneringen zijner studentenjaren wakker te houden, daar hij zich geroepen zag
het leven van zijn geliefden leermeester J.H. v a n d e r P a l m , den grootvader zijner
A l e i d e , te schrijven. Het boek werd nog in 1841 voltooid; het behoort evenwel
naar zijn inhoud tot het vorige tijdvak.
Toch was het Heemstede dat op zijn tijd en kracht beslag legde. De snoeren waren
hem in liefelijke en, wat hem stellig machtig bekoorde, ook in hem zeer bekende
plaatsen gevallen. Daar in de dreven van Haarlem, in ‘Hollands tuin’ had het kind
en de knaap en de student zoo vele herinneringen. Daar kende hij weg en steg, bosch
en duin. Daar was hij zoo nabij het ouderlijk huis in welks lief en leed hij mee bleef
leven. Daar genoot hij nu zijn jong geluk in eigen huis, het zoet van 't eerste jaar,
zegeningen waarvan in de nieuwe drukte van den pastoralen arbeid zijn Muze slechts
weinig zong.
Want druk had hij het. Een maand na zijn intrede schrijft hij aan zijn ‘besten
H a a s ’ naar Heilo met ernst en ook met den ouden luim over zijn ervaringen.
‘Jongens,
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H a a s , ik heb het zoo druk!’ Een 50-tal catechisanten (het is November en gaat tegen
den winter), eerstdaags nog een ploegje van bejaarden, na den ontbijt met den
herderstaf er op uit om de schapen op te zoeken, in die eerste 4 weken is hij al onder
70 daken geweest. De preeken moeten onder dit alles voorloopig maar uit de
voorraadschuur komen, maar zij worden gaarne gehoord, een rijtuig of 10, 12 voor
de kerkdeur is het gewone getal en bazen van collecten. Over den catechismus wordt
's middags geimproviseerd. Men vindt behagen in het woord van den jongen leeraar,
waarin men het ‘leven des geloofs’ speurt; en deze houdt er een goede consciëntie
bij, hij wijkt ‘zelfs in de woordenkeus geen hairbreed’ af van zijne overtuiging.
Zoo ging het in die eerste jaren. Wel geraakte ‘bij de veelheid, de nieuwheid, den
hoogen ernst der bezigheden, de beoefening der poëzie wat op den achtergrond.’ Het
blijkt duidelijk: in de Dichtwerken beslaan al de verzen van 1841-1844 geen 20
bladzijden. Maar de liefde tot de poëzie verflauwde niet. De dichter schreef in de
merkwaardige voorrede van 1874 voor de verzen van dezen tijd, zijn tweeden bundel,
het volgende. Nadat hij geloochend had dat de poëzie zelve hem minder lief zou zijn
geworden, gaat hij voort: ‘dit was echter, ondanks de bewijzen van het tegendeel,
die van tijd tot tijd gezien werden, eene meening welke men, in verband met mijne
godsdienstige overtuigingen, destijds goedvond aan te nemen en te verspreiden. Ook
mijn oude vriend G e e l was er niet onvatbaar voor.’ Deze had zich, niet zonder
eenige verrassing, verblijd over den herdruk in 1848 van B e e t s ' dichterlijke verhalen,
en uit nu deze vreugde en verbazing in een schrijven waarin hij allerlei wijzerigheden
over orthodoxie, godsdienst en kunst ten beste geeft. ‘De richtingen van den
menschelijken geest (zoo schrijft hij) moeten noodzakelijk bestemd zijn om zich, in
verband met Godsdienst, en dus met zedelijkheid, werkzaam te uiten en te versterken,
- niet om onder te gaan in afgebroken eenzijdige beschouwingen van het oneindige
en onbegrijpelijke’. B e e t s drukt dezen brief in de meergemelde voorrede af,
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en met de fijne ironie die hem tegenover G e e l al meer goede diensten had gedaan,
teekent hij er slechts bij aan: ‘ik was het volmaakt met hem eens’. G e e l af.
Maar het gevoel dat uit den omslachtigen brief van den professor-bibliothecaris
spreekt, was in die dagen zeer algemeen. Te Leiden jammerde men over B e e t s ,
weleer de roem der hoogeschool, het sieraad onzer letteren, de hoop der toekomst,
en die nu geheel onderging. Men wist van hem ongehoorde dingen te vertellen. Hij
had zich geheel aan de ‘fijnen’ overgegeven. Zijn donderende taal op den kansel,
zijn zalvende omgang in de gemeente spraken alle brave wetenschappelijkheid en
gematigde vroomheid hoon.
Van dit oordeel is de na-galm nooit geheel weggestorven. ‘B e e t s ward fromm
und frömmelnd’: zoo las men na jaren in een duitsch blad. Volgens den heer v a n
N o u h u y s moesten de jaren te Heemstede eigenlijk ‘de zwarte tijd’ heeten; toen
toch ging de kunstenaar onder in den predikant. En de heer K l o o s stemt met dit
oordeel in; alleen wijt hij aan al te practische wijsheid B e e t s ' gewaanden ondergang,
dien vele tijdgenocten omstreeks 184.. in godsdienstige buitensporigheden zochten.
Wat is van dit alles waar? Hij zelf heeft deze voorstelling altijd beslist onwaar
genoemd. Een juiste beschrijving van zijn zoo veelszins misduid geestelijk leven
dier jaren zal hem in het gelijk stellen.
Onmiskenbaar heerscht in de brieven van en aan B e e t s en in zijn geschriften
omstreeks 1843 een andere toon dan te voren: ik zeg niet vromer, maar meer dierbaar.
H a s e b r o e k heet niet meer ‘beste Haas’ maar ‘liefste vriend en broeder.’ De toon
over personen en zaken is veelal zoetelijk, zonder daarom den indruk van
onwaarachtigheid te maken, ‘Och, of zij een zuster in den Heer worden mocht’; deze
verzuchting ontlokt het verdriet van juffrouw To u s s a i n t na haar afgebroken
verloving aan den vriend, die in zijn correspondentie met de beproefde vriendin toch
echte hartelijkheid en grooten tact toont. Minder gunstig zijn de vrienden
H a s e b r o e k en B e e t s gestemd over
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v a n O o s t e r z e e die te Alkmaar grooten opgang maakt. Hij dondert op den kansel
en doet aan d e s A m o r i e denken, zonder diens fraaie stem ‘even theatraal, evenzeer
effectbejagende’. Hij heeft ‘veel genie en veel Bijbel’, maar ‘de man is nog verre’.
Een preek over Gethsemane, door B e e t s gehoord, had alleen menschelijken
doodsangst niet het verzoenend offer naar voren gebracht. Toch is B e e t s bevreesd
voor veroordeelen, waarschuwt tegen ‘op commando afkeuren’ en wil ook ‘stichting
uit het gebrekkige’ niet storen. Later zouden beide mannen, B e e t s en v a n
O o s t e r z e e veel nader tot elkander komen en elkander geheel als geestverwanten
beschouwen, waarvan o.a. het gedichtje van B e e t s bij v a n O o s t e r z e e 's dood
treffend getuigt.
Uit de brieven dier jaren zou ik menigvuldige staaltjes kunnen aanhalen van een
stemming die niet die van den student geweest was en ook niet die zou wezen van
den man een tien jaren later. Zeker, toen H i l d e b r a n d een tentoonstelling van
schilderijen bezocht lette hij meer op het publiek dan op de doeken, maar dat de
geheele schilderkunst ‘sensueel, materieel, van de aarde aardsch’ zou zijn, zoodat
men zich moest afvragen wat God toch met haar vóorhad: dit lezen wij pas in een
brief van 1844. Zijn Kruiswoorden zijn van 1843; wie acht het mogelijk dat B e e t s
ze in 1860 zoo zou geschreven hebben?
Wij moeten dus rekenschap geven van een verandering, die volgens B e e t s ' eigen
getuigenis geen verandering geweest is. Het vraagstuk is niet zoo onoplosbaar als
het er in deze inkleeding uitziet. B e e t s is nooit een verloren zoon geweest die terug
moest keeren uit het verre land; hij is niet van S a u l u s P a u l u s geworden; evenmin
onderstellen wij bij hem ervaringen als het visioen van P a s c a l . De gevaren die hij
erkend, de afwijkingen van zijn ‘zwarten tijd’ die hij beleden had waren allerminst
een breken geweest met de traditie van zijn kring en huis. Hij was gebleven in den
geest zijner godvruchtige opvoeding: nimmer had hij in denken en leven het geloof
zijner jeugd verzaakt en met goede consciëntie kon hij het predikambt op zich
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nemen. Zijn vrome verzen in den bundel van 1838 zijn volkomen waar en oprecht
evenals de neiging die hem in 1839 er toe drong een bundeltje van duitsche versjes
van H e i j in zijn Rijmbijbel terug te geven. Toch komt er een tijd waarin het
traditioneele geloof persoonlijk moet worden; ook een T i m o t h e u s kan niet leven
van de vroomheid eener vrome moeder en grootmoeder. Dit persoonlijk worden van
datgene wat men niet ten volle bezit al heeft men het ook niet verworpen, is de
bekeering. Wij kunnen er bij B e e t s geen datum voor aangeven noch een vorm van
bepalen. Of hij er van getuigt in dat lied van 1843
Welzalig hij, die Christus heeft gevonden,
wien op zijn weg zijn Heiland is ontmoet

zou ik niet durven verzekeren; ik acht een dergelijken toon ook in zijn vorige periode
niet onmogelijk. Wel spreekt hij er over in een klein geschrift van 1847. ‘Nooit heeft
B y r o n , nooit heeft G ö t h e , nooit ook heeft eenig wetenschappelijk bestrijder mij
kunnen doen twijfelen aan de waarheid van Gods woord, waarvan ik vroeg een sterke
overtuiging gehad heb, en de nimmer verflauwde lezing van B i l d e r d i j k had deze
overtuiging niet weinig bevestigd. Zij zou mij echter weinig gebaat, ja tot verzwaring
van oordeel gestrekt hebben, indien het daarbij gebleven ware; indien mijn hart niet
krachtig van zonde overtuigd ware geworden, en zich niet nog gants anders voor de
zaligmakende waarheid geopend had, om aan haar genoeg, in haar alles, haar altijd
noodig te hebben. Dit is geschied op wegen Gode bekend’.
Het is, voor zoover ik weet, de eenige maal dat B e e t s zich over deze zaak heeft
uitgelaten. ‘Dit is geschied op wegen Gode bekend’: deze sobere woorden wijzen
verder indringen af. B e e t s behoorde bij uitstek tot de praktische naturen, die willen
dat men het inwendig leven uit zijn openbaringen kenne, niet tot de mystieke, die
bij gevoelens en bevindingen zich ophouden. Van zijn gebedsleven spreekt hij niet
naar buiten. Het is ‘Gode bekend’.
Zonder ons te verdiepen in dien verborgen omgang met

Onze Eeuw. Jaargang 4

383
God, moeten wij toch het beeld trachten te teekenen van B e e t s in die jaren toen er
meer diepgang begon te komen in zijn leven. Wij denken daarbij in de eerste plaats
aan den invloed der pastorale werkzaamheid zelf. Deze pleegt bij een jong predikant,
indien hij het waarlijk ernstig meent, in 't begin groot te zijn; men heeft gezegd dat
hij tevreden kan wezen als hij in zijn eerste jaar niemand anders bekeert dan zich
zelf. Geen wonder dat de nieuwe plichten zijn gemoed aangrijpen. Hij gevoelt zich
verantwoordelijk voor de zielen hem toevertrouwd. Hij beseft iets van de velerlei
behoeften van ouden en jongen, rijken en armen, kranken en gezonden; hij monstert
zijn eigen geestelijke krachten en ontwaart met schrik hoe weinig hij bezit om in al
die nooden te voorzien. Het woord dat hij predikt verootmoedigt hem; hij plaatst
zich mede onder de tucht en leiding er van. Dagelijks gaat hij met de grootste
denkbeelden om, neemt de heerlijkste en ontroerendste woorden op de lippen; dit
overstelpt hem zelf, en de angst bekruipt hem dit alles banaal te maken, te ontheiligen.
Wat wonder zoo dit nieuwe leven, in geheel eigenaardigen zin voor Gods aangezicht,
het gemoed ernstiger en dieper maakt. Om als eerlijk man getrouw te zijn in het ambt
dat men aanvaardde is hier meer dan gewone plichtsbetrachting noodig; men moet
met zijn gansche hart zich geven aan God.
Zoo was in deze jaren de stemming van B e e t s . Noch de denkbeelden noch de
gevoelens waren hem nieuw: wij herinneren ons de verzen die hij op een
Zondagmorgen van Februari 1838 in Aleide's Bijbel had geschreven. Maar te
Heemstede doordrongen zij zijn geheele leven. Men smale toch niet op jonge predikers
of pas bekeerden, zoo zij wat exclusief zijn. Eén ding is noodig: dit is hun in het hart
geprent. Om God te dienen wenden zij zich af van de wereld. Zij willen met P a u l u s
alleen weten van Jezus Christus en dien gekruisigd. Bekrompen: zoo zegt men er
van; en: zou het wel echt zijn? Nederig, stil, verborgen is de ware vroomheid; het
zuiverst wanneer men er niets van merkt. Welnu, ik zeg ook niet dat die godsvrucht
de hoogste is die zich uiterlijk het sterkst van de wereld
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afzondert; ook bij B e e t s zullen wij in later jaren iets anders opmerken; maar dat
de nog nieuw geloovige de scheur in het leven en de breuk met de wereld sterk
gevoelt, is niet anders dan natuurlijk.
Trouwens heeft B e e t s zich in deze jaren niet opzichtig afgewend van andere
bemoeiingen dan die van zuiver geestelijken aard zijn. Wel traden zij feitelijk op den
achtergrond; zij werden niet in theorie veroordeeld. Ook de poëtische ader stokte
niet, al vloeide zij minder. Uit 1845 is dat overschoone lied aan Vondel, uit 1846
Zomerregen, waar de dank van het kind Gods zich ongedwongen paart met een frisch
natuurlied. Wel zijn de meeste zangen dezer jaren stichtelijk. De huiselijke dichter
is nog niet ontwaakt, en de Muze zwijgt bij de wieg der eerste kinderen. Eerst in
1847 doet deze poëzie haar intrede met dat genoegelijke liedje thuiskomst van het
eenjarig Koosje.
Mij schijnt de geestelijke ontwikkeling van B e e t s in deze periode; laat ons zeggen
1843-1847; doorzichtig. Zijn innerlijk leven uitte zich met oprechtheid en waarheid
in vormen die later ongemerkt zouden wegvallen. Tusschen die jaren en de latere
waarin hij zich ruimer en breeder bewoog, is er echter ongestoorde voortgang. Het
is niet waar dat de vrome leeraar van Heemstede later lauwer werd en flauwer, zijn
eerste liefde en eersten ijver wel niet verzaakte maar toch liet bekoelen. Evenmin
echter zag de rijper christen medelijdend of afkeurend op de betrekkelijk enger
opvattingen van vroeger. Wie zich in dezen vergist heeft? De groote meerderheid
van hen die over B e e t s spreken; maar hij zelf niet. Het is volkomen duidelijk dat
hij veel over zijn eigen weg nagedacht, en nooit geschroomd heeft te erkennen wat
hem in zijn verleden verkeerd of minderwaardig voorkwam. Zulk een belijdenis ten
aanzien van den tijd die ons nu bezighoudt vinden wij nergens.
Tot nog toe sprak ik alleen van zijn pastoralen plicht als op zijn innerlijk leven
van grooten invloed. Er komen echter nog andere, voor een deel meer uiterlijke,
omstandigheden bij die zijn levensgang verklaren.
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Van de vrome invloeden zijner jeugd werd reeds meermalen gewag gemaakt; zij
bereidden hem voor tot echt en diep geloof; daarin lag wat niet verzaakt moest worden
maar slechts wachtte op den adem des levenden geestes. Tot de diepere, bepalende
invloeden op zijn innerlijk leven reken ik daarentegen niet de romantische. Men is
gewoon romantiek en reactie in éénen adem te noemen; en zoo zou het niet verbazen
indien men dit ook in B e e t s bevestigd zag. Maar de romantische dichters die hij
had gevolgd: B y r o n ter eene, S c o t t ter andere zijde, hadden aan zijn godsdienstig
leven geen stoot gegeven in welke richting ook; zij behoorden trouwens niet tot hen
bij wie men het boven genoemde verbond van romantiek en reactie 't eerst zoekt.
Van meer belang was stellig B i l d e r d i j k voor hem. B e e t s heeft altijd veel
gesproken over zijn volgen van dezen man in wien hij zijn leven lang den grootste
der Nederlanders zijner eeuw heeft geëerd, zonder dat het ons gelukt in bijzonderheden
aan te wijzen waarin dit volgen bestaat. Maar zooveel is zeker: de bewonderaar van
B i l d e r d i j k kon geen overmatigen eerbied koesteren voor de heerschende
verlichting. En wat hij in zijn tijd zag en ervoer was waarlijk niet geschikt dien
eerbied te wekken. Wij kunnen ons van de zelfgenoegzaamheid en
onverdraagzaamheid bij de kerkelijk conservatief liberalen dier dagen nauwelijks
een denkbeeld vormen. De dragonnades tegen de afgescheidenen vonden bij alle
‘weldenkende’ lieden goedkeuring: tegenover de dwepers achtte men
verdraagzaamheid misplaatst; die rustverstoorders stonden buiten het gemeene recht.
Dogmatische bekrompenheid, ziekelijke mystiek: die namen brandmerkten genoeg;
dat deze twee verwijten elkander min of meer uitsluiten, dit inzicht was voor de
kerkelijk verlichten te diep. Zij deden zonder nauwkeurig toe te zien de verdachten
in den ban. Reeds bij zijn komst te Heemstede was B e e t s min of meer verdacht;
bij zijn intrede was geen der haarlemsche predikanten. De ergernis over den
geestdrijver nam steeds toe. Na meer dan 50 jaar verhaalt de amsterdamsche
doopsgezinde predikant A. L o o s j e s , die destijds te Haarlem
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opgroeide: ‘ik heb het als gymnasiast niet gewaagd voor een enkelen keer naar
Heemstede te gaan om B e e t s te hooren; ik moest voorzichtig zijn en zorgen dat ik
geen naam kreeg, die mij in mijn kerkgenootschap allerminst tot aanbeveling zou
geweest zijn’. Wie dus in die dagen Zondags ochtends met een kerkboek den Hout
doortrok was geteekend! Deze geest heeft in Nederland algemeen en langen tijd
geheerscht. Ik herinner mij van een 15 à 20 jaar later dat als d a C o s t a te Leiden
een letterkundige lezing hield of van zijn verzen voordroeg geen der professoren
behalve de orthodoxe R u t g e r s , zich daar wilde laten zien.
B e e t s is in bijzondere mate het mikpunt der aanvallen geweest; wij zullen straks
over een enkel geval nog moeten spreken. Dat hij daardoor bovenmate geprikkeld
werd blijkt uit niets; reeds toen traden zijn zelfbeheersching en waardigheid in het
licht. Maar wat hij van de liberale strooming van den tijd zag en ondervond was
waarlijk niet geschikt hem terug te brengen van den weg dien zijn hart gekozen had.
Op dien weg bevond hij zich trouwens niet zonder vrienden en geloofsgenooten.
In zijn onmiddellijke nabijheid was er veel vergoeding voor onaangename ervaringen
van buiten. Hij genoot groote sympathie; men kan meer zeggen: hij maakte
ongehoorden opgang. Wij hoorden reeds van de rijtuigen voor zijn dorpskerkje van
de eerste weken aan.
Onder de gezinnen met wie hij verkeerde waren niet alleen van de aanzienlijkste,
maar ook van de uitnemendste mannen en vrouwen dier dagen. Met v a n L e n n e p
was hij reeds in zijn studententijd in aanraking gekomen; hij vond hem en zijn familie
in de haarlemsche dreven terug. Vooral echter verkeerde hij in den kring van het
Réveil: de P i e r s o n 's, O y e n s ', Wa l l e r 's, K o e n e n 's. De banden te Heemstede
aangeknoopt zijn blijvend geweest: vooral met het gezin d e M a r e z O y e n s , ook
met de jongere leden, heeft B e e t s tot zijn einde warme vriendschapsbetrekkingen
onderhouden. De twee grootsten uit dien amsterdamschen kring: W. d e C l e r c q
en d a C o s t a brachten ook soms den zomertijd bij Heemstede door, gelijk
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in 1843, den laatsten zomer van W. d e C l e r c q ; in het vers op de zilveren bruiloft
van d a C o s t a in 1846 haalt B e e t s nog de herinnering aan die weken van
vertrouwelijk verkeer op.
De zeer levendige briefwisseling dier jaren getuigt niet slechts van de warme
genegenheid welke deze mannen verbond, niet slechts van innige geestverwantschap;
maar vooral van het echte, inhoudrijke gehalte van hun omgang. Het geestelijk leven
werd onder hen niet maar pro memorie uitgetrokken of terloops vermeld. Wanneer
men elkander ontmoette hield men lange gesprekken over levens- en tijdvragen,
gesprekken die vaak op schrift werden voortgezet. Over verschil van meening of van
oordeel omtrent een boek of een verschijnsel gleed men niet zoo licht heen; elkander
voor Gods aangezicht ontmoetende oefende men kritiek meer nog op de overleggingen
der eigen harten dan op de wereld daarbuiten. D a C o s t a wil dat men lette op de
‘pathologie van den geloovige’, de ‘diseases van den wedergeboren mensch qua
talis’.
De brieven van d a C o s t a aan B e e t s leveren belangrijke bijdragen tot de kennis
van beide mannen. De vriendschap tusschen hen is wederkeerig, ook de vrouwen
deelen er in, zij uit zich in hartelijke deelneming bij huiselijke zorg en rouw. Het is
een feest, wanneer men elkander ontmoeten, vooral hooren kan: hetzij in 't kerkje te
Heemstede, hetzij op 't Rusland waar d a C o s t a zijn lezingen hield.
De brieven vullen slechts de gapingen van veelvuldige ontmoetingen aan; ook dat
maakt ze meer levend dan b.v. de correspondentie met H a s e b r o e k , met wien
B e e t s in dien tijd veel zeldzamer kon samenkomen. B e e t s e n d a C o s t a volgen
elkander op hun dagelijksche gangen; de laatste schrijft van een spreekbeurt op 't
Instituut, hij bidt dat God hem schenke daarbij ‘getrouw te zijn’. Dat gevoel van
samen te staan tegenover een vijandige wereld spreekt zeer sterk. Toch beperkt dit
niet altijd den blik tot wat eigen kring oplevert: de preeken van den jongen d e s
A m o r i e v a n d e r H o e v e n prijst d a C o s t a als ‘meester-
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stukken ook van innigheid’ (1849); niemand kan zeggen dat zij den geest van het
Réveil ademen.
D a C o s t a spaart B e e t s de kritiek niet. Hij had op de Gedichten van 1838 én
als dichter én als christen zijn aanmerkingen gehad. Meer zal verbazen dat hij over
de kruiswoorden van 1843 niet tevreden is, althans met nadruk gispt de ‘verlenging
van de lijn eener heilige gelijkenis of metaphora’: zoo meer dan eens ‘het geblaat
des lams’ b.v. als Jezus van het kruis spreekt tot Maria. B e e t s wachte zich voor
‘verstandsspel’ en bedenke ‘du sublime au recherché il n'y a qu'un pas’; hij vermijde
toch verouderde spreek- en schrijfwijzen (‘kruices’ met een c), ‘het woord des Bijbels
is geen archäisme - onze tijd, onze taal’. Waarom spreekt hij van ‘Gods en Mariaas
zoon’? de uitdrukking riekt meer turksch dan christelijk. Wij kunnen onze oogen
nauwelijks gelooven wanneer wij zulke woorden lezen van den onstuimigen Israeliet
tot den bezadigden Hollander. Maar d a C o s t a is altijd onberekenbaar, en B e e t s
was nog niet tot evenwicht gekomen. Bij de zilveren bruiloft van W. d e C l e r c q
in 1843 schijnen beiden weer geheel in het karakter geweest te zijn dat wij hun
gewoonlijk toekennen: d a C o s t a 's zang driftig en geweldig, B e e t s ‘alles rust en
kalmte en opwaarts voerde zijn lied’. Nog sterker spreekt een brief uit hetzelfde jaar
waaruit blijkt dat het den dertigjarigen ijveraar niet aan geestelijke wijsheid ontbrak.
De C l e r c q had allerlei aangevoerd tegen de kerk die niet recht staat voor God;
‘laat de kerk staan (antwoordde B e e t s ) God laat haar ook staan’.
In 1845 gaf B e e t s twaalf preeken in het licht met een voorrede die een uitvoerige
geloofsbelijdenis behelst in bewoordingen die zich nauw aan de kerkleer aansluiten.
Deze voorrede heeft veel gerucht gemaakt. Zij is inderdaad een merkwaardig stuk.
De schrijver gevoelt behoefte om als christen, als leeraar met zijn overtuiging voor
den dag te komen. Hij weet dat hij bij velen daarmede ergernis wekt, en beroept zich
op de oude belijdenis der kerk die hij van harte beaamt, en - niet zonder ironie - op
het nieuwe dogma der leervrijheid dat niet alleen loochenaars
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doch ook belijders ten goede moge komen. Met verontwaardiging verwerpt hij de
aantijging, als zou een man van zulke beginselen noodzakelijk ‘een schijnheilige of
een bedrieger’ zijn; hij voor zich stelt trouw aan deze belijdenis boven roem bij
menschen, waartoe de weg hem getoond en ook eenigszins bekend was geworden.
Deze bladzijden getuigen van de scherpte der tegenstellingen in die dagen; dunken
zij ons overspannen, voor dien tijd waren zij stellig gematigd. Wij ontwaren het aan
de zeer uitvoerige kritiek in de Gids van 1847 (dus twee jaar na dato). De recensent
poogt tegenover dezen bundel en zijn schrijver een leuke houding aan te nemen; hij
logenstraft telkens zich zelf en moet dan ook bekennen, dat hij moeite heeft zijn
verontwaardiging in te toomen. Wel kan hij niet nalaten in deze preeken vele
voortreffelijkheden te roemen, zelfs niet minder dan vijf van de twaalf acht hij
uitnemend; - maar de voorrede! Dat iemand van B e e t s ' ontwikkeling zulke dingen
meenen kan, komt in dezen braven liberaal niet op; daarentegen zoekt hij gretig naar
puntjes waarin de schrijver de belijdenis der kerk schijnt te verzwakken. Reactie ter
eene, wetenschap ter andere zijde: ziedaar de tooverwoorden die voor alles dienst
doen: stant pro ratione.
Geestverwanten daarentegen juichten over zulk een onomwonden belijdenis.
C a p a d o s e was in de wolken. Maar d a C o s t a kwam uit een anderen hoek. ‘Uw
preekvorm is iets veel te versch en te geestelijk, om zulk een kerkelijke
formulieronderteekening tot geleide te behoeven, of zelfs te dulden’... ‘uwe
geloofsbelijdenis ligt in uw preeken zelve’. Dit was ongetwijfeld het geestelijk
oordeel; wij kunnen kwalijk anders denken dan dat B e e t s zelf er later ook zoo over
heeft gedacht. Elke opzettelijke daad van dezen aard heeft iets eigenwilligs en streeft
haar doel voorbij. B e e t s toonde week aan week in zijn prediking dat en hoe hij het
Evangelie aannam. Wat drong hem daar nog eens afzonderlijk rekenschap van te
geven? Daarenboven wie niet alleen de ergernis trotseert en den roem verzaakt, maar
ook den volke verkondigt,
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dat hij dit doet, heeft zijn loon weg. Hoe kwam B e e t s er toe dit voorbij te zien?
Mij dunkt dat de atmosfeer van geprikkeldheid dier dagen zijn daad verklaart. De
toon van zijn belijdenis is slechts schijnbaar kalm. Hem staan de tegenstanders voor
den geest, die zoo verstaanbaar ‘schijnheilige of bedrieger’ mompelen. Hem drijven
ook de geestverwanten voort, die op altijd beslister optreden aandringen, tegenover
wie hij stellig doorgaande zijn onafhankelijkheid bewaart, maar wier invloed toch
een enkele maal onbewust op hem kan hebben gewerkt.
Dat de broederlijke kritiek in den kring te Heemstede lang niet altijd opbouwend,
dat zij soms lastig was: dien indruk geven ons de talrijke brieven van H.J. K o e n e n ,
den amsterdamschen wethouder, geestverwant en vriend van B e e t s , christen-dichter
als hij. Hier keert de vriendschap haar bedillerige en veeleischende zijden sterk naar
buiten, en menige opmerking is onaangenaam zuurzoet. Hoe schoon was dit laatste
vers: zou B e e t s zich niet meer uitsluitend toeleggen op 't geestelijk lied voor de
gemeente? Onlangs heeft K o e n e n dit of dat gelezen, hij vraagt de meening van
zijn vriend daarover; en B e e t s is niet zoo goed of hij moet een langen brief over
exegetische vraagstukken schrijven. Gevoelt hij zich niet opgewekt tot een studie
over W i t s i u s ? Of tot een onderzoek naar de bevestiging die het Oude Testament
te wachten heeft van de oostersche ruïnes? Zou hij niet meer geregeld op 't kerkhof
spreken en deze gelegenheden aangrijpen om den scharen het Evangelie te brengen?
Een schoone preekbundel; is er geen gevaar voor veelschrijverij en vernuft? ‘le temps
n' épargne pas ce qu'on a fait sans lui.’ Een heerlijke preek den laatsten Zondag: zou
B e e t s haar Donderdag avond niet willen komen voorlezen op de Glip waar op dat
pas een ‘welonderwezene en godvruchtige juffrouw’ logeerde? Niet zonder een blik
ter zijde op onze predikanten wordt verteld van de week die C é s a r M a l a n in
1842 te Amsterdam als gast van W. d e C l e r c q doorbracht; hij had ‘onvermoeid
en onvermoeibaar aan de huizen gesproken en gebeden’, tweemaal in 't Engelsch
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gepreekt daar de waalsche predikanten te kleinzielig waren geweest hem den kansel
aan te bieden.
Hoe teekent dit alles! Vond B e e t s deze vriendschap niet wat zwaar op de hand?
De glimlach en de zucht die hij wel niet altijd zal hebben kunnen terug houden,
bestaan - ik erken het - alleen in mijn verbeelding; hij spreekt in zijn brieven aan
H a s e b r o e k steeds met hartelijkheid van K o e n e n . Wel weet ik dat d a C o s t a
soms zeer hoorbaar over de ‘vrienden’ kon zuchten, wier overmaat van christelijkheid
zich veelal daarin uitte dat zij voor hem (d a C o s t a ), B e e t s , H a s e b r o e k allerlei
karreweitjes wisten te verzinnen.
Toegegeven: dit is ‘le petit côté des choses’. Laat ons het grootere en echte er niet
om voorbij zien. De zooeven genoemde naam van C é s a r M a l a n heeft er ons aan
herinnerd dat in het Réveil de vroomheid veelal haar voedsel, stellig haar
aanknoopingspunten zocht in het buitenland. Het was een engelsch-zwitsersche
beweging, zonder wortel in het nationaal-geestelijk verleden. Dit was haar groote
zwakheid. Ook B e e t s had in die jaren sterk het aangezicht naar Engeland gekeerd.
Dit komt 't meest uit in eenige brieven aan een vriend, bevattende herinneringen en
indrukken van een kleinen uitstap naar Londen in Mei 1847. B e e t s heeft ze niet
zonder aarzeling en voorbehoud in 't licht gezonden; de biograaf zou ze niet gaarne
missen. In dit geschrift spreekt 't zuiverst die stemming die wel niet onvermengd
maar toch grootendeels deze periode van zijn leven kenmerkt. De boven aangehaalde
zinsneden over zijn bekeering zijn uit deze herinneringen genomen. Hier schuift de
vroomheid alle andere indrukken op zijde; in alle kleinigheden merkt hij leidingen
Gods op en licht ze toe met opmerkingen die soms wel wat banaal klinken. Waar is
hier de open zin voor de natuur? Waar de fijne gave van opmerking? Waar de humor?
Een 24 jaar later zou B e e t s zich in Schotland's hoofdstad bevinden ter viering van
het eeuwfeest van Wa l t e r S c o t t . Toen trof hem dat eenige nazaten der oude
Covenanters door de stad trokken met borden die de afgoderij dezer menschen-

Onze Eeuw. Jaargang 4

392
vereering veroordeelden; op een er van stond geschreven: Jezus alleen. B e e t s , de
B e e t s van 1871, schrijft er over: ‘wat mij betreft, ofschoon van hart en ziel het
eeuwgetijde van wien ik elders genoemd heb een der weldoeners mijner jeugd, mijn
vriend op nieuw in later leven medevierende en daarvoor opzettelijk gekomen, ik
gevoelde mijn hart van alle afgodische neiging te zijnen opzichte volkomen vrij - en
toch zal ik niet zeggen dat het Jezus alleen van dezen misschien fanatischen, misschien
ook naief vromen man geheel zonder nut voor mij geweest is’.
Wie deze regels met aandacht leest, vindt er stellig een anderen toon in dan in de
herinneringen van 1847, maar geen retractatie van het daar beledene. B e e t s heeft
eerst later scherp de keerzijde gezien van de methodistische vroomheid. Ziehier hoe
juist de grijsaard (1884) het Engelsch tractaatje teruggeeft:
Op de eerste bladzijde, een die zich voor God niet buigt,
En voor de menschen leeft in allen boozen handel;
Reeds op de derde, een kind, geloovig, overtuigd;
Een voorbeeld, op de vierde, in leer zoowel als wandel,

Dit is echter stellig geen kritiek op eigen levensweg. De jaren van B e e t s '
ontwikkeling te Heemstede zijn jaren geweest. Eer ik van het geschrift afscheid neem,
waarop ik zoo sterk de aandacht heb gericht, moet ik er nog aan ontleenen wat de
schrijver zegt over de invloeden die op hem hebben gewerkt. Om tot orde en klaarheid
te komen in zijn geestelijk leven was W. W i l b e r f o r c e hem een leidsman
geworden: hij had diens tegenstelling van de uiterlijke, wereldsche vroomheid met
de ware diep ter harte genomen. Vooral J.A. J a m e s , wiens geschrift tot bestuur en
aanmoediging hij te onzent bekend maakte, was hem ten zegen geweest; treffend is
de schildering van hun ontmoeting te Londen, waarbij B e e t s zijn innigen dank
uitsprak voor al wat hij zelf en de nederlandsche broeders van de geschriften van
J a m e s hadden genoten.
Moge de invloed van het duitsche Protestantisme op B e e t s geringer zijn geweest,
geheel nul is die niet. In 1845 vinden wij hem, uit Nijmegen waar hij zijn vriend
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S c h o l l v a n E g m o n d bezocht, op een tochtje naar Kleef, Meurs, Barmen,
Kaiserswerth. Te Mühlheim treft hem het vruchtbare werk van evangelisatie onder
de ruwste arbeidersbevolking; op een bijeenkomst spreekt hij zelf in 't duitsch over
't slot van Joh. I. Hij is dus die taal reeds zoover machtig dat hij haar ook spreken
kan. Met Z a h n en K r u m m a c h e r maakt hij persoonlijk kennis. De duitsche
theologie, schoon ze bij hem niet zoo uitsluitend op den voorgrond stond als bij v a n
O o s t e r z e e en bij l a S a u s s a y e , bleef hem in deze jaren niet onbekend. Evenals
velen bekoorde hem de geest, de kennis en het spelend vernuft van J.P. L a n g e ,
wiens later Bibelwerk ook in dien zin een standaardwerk mag heeten, dat het 't peil
aangeeft der theologische beschouwingen in breede kringen van Nederland gelijk
van Duitschland. D a C o s t a gaf de voorkeur aan den meer dogmatischen en
polemischen erlanger gereformeerden theoloog E b r a r d . Vooral echter de Reden
Jesu van R. S t i e r zijn vele jaren een zeer rijke mijn geweest, waar hollandsche
predikers schatten in hebben gedolven. Ook B e e t s ; het is zelfs vaak beweerd dat
een groot deel der Stichtelijke uren in R. S t i e r terug te vinden zijn. Voor zoover
dit als verwijt is geuit is het volkomen onbillijk. Vooreerst zou het alleen kunnen
gelden van de stukken waarin onderwerpen uit de Evangeliën zijn behandeld. Maar
ook daarvan geldt het geenszins. Stellig kan men in enkele, laat het zijn in vrij talrijke
bladzijden aantoonen, dat B e e t s min of meer afhankelijk is van S t i e r . Maar; wie
van eenvoudig overnemen spreekt, kent noch den eenen auteur noch den anderen.
De toon en wijze van opvatting en behandeling verschillen hemelsbreed; overal zet
B e e t s zijn oorspronkelijk stempel op zijn werk. Hij heeft S t i e r gebruikt, gelijk
een prediker, vooral een jong prediker die zich nauwgezet voorbereidt, zijn
commentaren gebruikt. Zijn stof moge hij nogal eens aan den duitschen theoloog
ontleend hebben, zijn denken en gevoelen is door en door hollandsch. Daarenboven
is S t i e r volstrekt niet de eenige, misschien zelfs niet de voornaamste schrijver,
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in wiens omgang zijn bijbelsche beschouwingen gevormd werden.
Zoo was de tijd te Heemstede voor B e e t s een tijd van groei en wasdom, waarvan
wij alleen de voorwaarden en uitingen eenigszins kunnen beschrijven. Het proces
zelf onttrekt zich aan onzen blik; want zooals hij later (1869) zou zeggen:
God laat groeien;
Die groeien laat is God.

én:
Ook zelfs wat groeien is
Blijft Gods geheimenis.

Gewichtig boven alle waren voor B e e t s die jaren zijner vorming; men miskent dat
gewicht zoowel door ze als de beste zijns leven te prijzen als door ze te houden voor
een doolweg door hem voor een poos ingeslagen. Zeker: later heeft hij anders
gesproken, in dicht en ondicht, dan te Heemstede tusschen 1843 en 1847. Later zou
hij den raad van d a C o s t a toch vooral de vroomheid zelve scherp te kritiseeren
meer opvolgen, en zou hij ook beter vroomheid erkennen waar zij zich niet in de
geijkte vormen vertoont. Op zijn sterfbed heeft hij zijn geloof geuit even duidelijk
en sterk als natuurlijk en wars van al wat opzettelijk of buitengewoon was. Voor den
jongen predikant van Heemstede stond de geloofswereld nog bijna geheel tegenover
het gewone leven. Toen hij later veel meer in zijn geloof de kracht heeft ervaren die
de wereld overwint, kon hij allerminst dit minder rijpe standpunt verwerpen of
betreuren, integendeel het was de jeugd van zijn geestelijken mensch die den
mannelijken wasdom en de rust van het bezit had voorbereid.
In deze jaren legden velerlei werkzaamheden beslag op hem. Alles was tijdroovend:
de omgang, het werk in de gemeente, de reizen nu en dan, de vergaderingen; en
B e e t s heeft nooit de kunst verstaan over de dingen heen te loopen. Ook zijn rijke
briefwisseling legt getuigenis af van zijn veelzijdige bemoeiingen. Onder alles
verzuimde hij de studie
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niet. Te zeggen dat hij daarin toch eigenlijk den weg niet recht wist en niet genoeg
strenge methode had om vruchtbaar wetenschappelijk te arbeiden, zou allicht na
vijftig, zestig jaren onzen indruk teruggeven. Wij zien echter den fijnen glimlach
waarmede hij dit laatdunkend oordeel zou hebben afgewezen. B e e t s gaf zelf zijn
studiewerk niet voor meer dan het was, hij legde er zich niet als op zijn voornaamste
taak op toe, maar hij achtte dat het binnen den kring zijner plichten lag. In dien tijd
vond de degelijke prediker dat hij in aanraking moest blijven met de wetenschap.
Daarenboven zou noch hij zelf noch iemand anders in die jaren beaamd hebben wat
men later zoo algemeen zeide, dat B e e t s in 't geheel geen theoloog was. Ieder zag
in hem den aanstaanden professor; de kaapsche kerk die hem tweemaal tot dat ambt
naar Stellenbosch benoemde en de leidsche Curatoren die hem in 1855 met P r i n s
op het tweetal plaatsten deden geenszins iets dat de publieke opinie verbaasde.
Wanneer wij hem verwijten dat hij van de eischen der theologische wetenschap,
haar roeping, haar nieuwe wegen geen besef had, vergeten wij dat zeer weinigen dat
in dien tijd bezaten. B e e t s was misschien een kwart eeuw ten achteren, maar zijn
leidsche leermeester v a n H e n g e l was het vijf-en-twintig jaren. B e e t s bleef als
predikant de brave student die nauwkeurig zijn teksten exegetiseerde en van de
verschijnselen op theologisch gebied zich rekenschap gaf. In zijn preekbundels zou
hij zelfs soms met een geleerd nootje zijn opvatting van een tekst rechtvaardigen. In
de wetenschappelijke tijdschriften schermutselde hij met H o f s t e d e d e G r o o t
en H o e k s t r a , zonder, gelijk D o e d e s en v a n O o s t e r z e e , verhandelingen op
het getouw te zetten. Het karakter van zijn studie wordt het best geteekend door zijn
Paulus, het fraai geïllustreerde werk dat hij in 1853 aan de Synodale Commissie der
Hervormde kerk in Zuid-Afrika opdroeg. Van dit ‘beminnelijk’ boek heeft A.
P i e r s o n gezegd, dat het toont hoe weinig zijn schrijver zich aan dogmatiek of
bijbelkritiek had bezondigd. Het is geen zuiver stichtelijk werk, nog minder een
wetenschappelijk onder-
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zoek. Het wil P a u l u s in ‘de gewichtigste oogenblikken van zijn leven en
werkzaamheid’ schetsen, en doet dit met veel smaak en talent: de teekening van
S e r g i u s P a u l u s in het 2e hoofdstuk en die van de ontvangst van des apostels
prediking te Athene in het 5e zijn fraaie stukken, waardig in een bloemlezing te
worden opgenomen. Veel werk is gemaakt van de plaatsbeschrijving, veelal in
aansluiting aan een engelsch boek van C o n y b e a r e en H o w s o n ; zulke
beschrijvingen van ongeziene tafereelen hebben natuurlijk beperkte waarde. Het
werk is rijk aan herinneringen, citaten die op de stof betrekking hebben, en van de
bijbelsche gegevens is een handig doch niet altijd voor de hand liggend, doorgaande
gelukkig gebruik gemaakt. Wat evenwel volstrekt ontbreekt, dat is het gevoel dat
hier psychologische en historische problemen liggen. Alles is gegeven; van een
poging om des apostels geestelijke ontwikkeling, zijn denkwereld te schetsen is geen
spoor. Dat er sedert een goede twintig jaren een tubingsche kritiek bestond is den
schrijver geheel onbekend.
Men zou mij misverstaan indien men uit het gezegde zekere minachting aflas voor
wat B e e t s in de studeerkamer van Heemstede deed. Hij zelf minachtte de studie
niet. Zonder degelijke bijbelstudie, zonder goed overdachte lecturen zou hij niet in
staat zijn geweest de Stichtelijke uren te schrijven. Zoo hij F.C. B a u r niet las, hij
begon V i n e t te lezen. Het zijn vele en geen verlorene uren geweest waarin hij den
grooten voorraad opdeed die hem in staat stelde van 1848 aan zooveel te geven.
De innerlijke wasdom, het langzaam rijpen van wat later als vrucht zich zal
vertoonen, het geschiedt in 't verborgen, maar het vereischt niet altijd stille
afzondering, het gaat vaak met het werkdadig vervullen van een roeping gepaard.
Zoo was het bij B e e t s . Zijn ambt woog hem zwaar; hij heeft geen zijner plichten
verzuimd. Tal van kleinere uitgaven getuigden daarvan. Tractaatjes, adviezen van
den kerkeraad, woorden voor bestuur en vermaning op het ziekbed en voor herstelde
kranken, rooster voor bijbellezen, tabel van bijbelsche geschiedenis, leiddraad bij de
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catechisatie: ik heb lang niet alles opgesomd wat B e e t s reeds te Heemstede en later
te Utrecht in dienst van zijn herderlijk werk uitgaf. Het bewijst hoezeer hij dit werk
ter harte nam, en daarbij zijn eigen, veelal praktischen, weg koos.
Daarbij bepaalde hij zich niet tot zijn eigen gemeente. De zending had zijn hart,
reeds te Heemstede ijverde en sprak hij er voor. In herinnering zijn gebleven de titels
van toespraken door hem als feestredenaar bij de broedergemeente te Zeist in 1847
en 1850 gehouden: des christens schuld aan den heiden en des heidens loon aan den
christen. Toen hij het eerste stuk met aanteekeningen en bijvoegsels uitgaf, bleek
wel hoe ijverig hij gelezen had in die Missionsstunden van H o f f m a n n die toen in
veler handen waren. Zending ‘liefdes heiligste plicht’: zoo verkondigde hij in 1854
in de afdeeling van 't Nederl. Zendel. Gen. te Haarlem, waar hij een rede hield onder
den titel een leeuw op de straten. Een gedichtje van 1850 doet zien dat ook hij deelde
in de geestdrift bij velen gewekt door het bezoek in Nederland van K. G ü t z l a f f ,
zendeling in China.
Voor wat in de verte te doen was vergat hij niet hetgeen in ons vaderland noodig
was. Toen H e l d r i n g te Hemmen zijn arbeid tot redding van gevallenen begon
stond B e e t s hem ter zijde en ontspon zich een vriendschap die levenslang stand
zou houden. Van het Asyl Steenbeek werd hij met C.P. v a n E e g h e n e.a.
medeoprichter; met aandoening beschrijft hij zijn indrukken bij een eerste bezoek
op Steenbeek 10 Mei 1848.
Ook de nationale gebeurtenissen sloeg hij toen reeds als christen en als Nederlander
met groote deelneming gade. Zoo schreef hij in 1847 een oud randschrift voor de
nieuwe munt. Hoezeer is onze oude munt met haar schoon devies hanc tuemur hac
nitimur doorgaande misbruikt, besnoeid; hoe getuigt zij tegen ons volk: de nieuwe
met het beeld des Konings en het omschrift God zij met ons make een nieuw begin
in ons volksleven, zij worde rein gehouden.
Zoo had B e e t s aan zijn werk grooten omvang gegeven. Hij was preeker en zich
zijn kracht op den kansel
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wel bewust. Maar de herderlijke zorg voor de zielen hem toebetrouwd, persoonlijke
leiding en vermaning, opvoeding der jeugd, uit- en inwendige zending, getuigenis
omtrent de ware volksbelangen: dit alles betrok hij binnen den kring zijner
bemoeiingen. Dat zijn woord niet een ijdel gerucht maakte in de wereld, maar waarlijk
doordrong en wortel schoot, dat bleek nog vele jaren daarna. Een zijner zeer veel
latere opvolgers te Heemstede, de predikant die op B e e t s ' 70en jaardag die gemeente
bij de feestviering vertegenwoordigde, mijn vriend Ds. We l t e r , heeft mij verhaald
dat hij nog een ouderling gekend had uit de dagen van B e e t s , die niet dankbaar
genoeg kon herdenken wat hij aan dezen verschuldigd was, en die zelf in zijn persoon
als beproefd christen de welsprekendste getuigenis aflegde van de pastorale leiding
en opvoeding bij B e e t s genoten. Zoo diep en degelijk arbeidde B e e t s als predikant.
Door hem was Heemstede in het geestelijk leven van ons volk een middelpunt
geworden. Toen H a s e b r o e k , die reeds in 1843 Heilo voor Breda had verlaten en
vandaar naar Middelburg was gegaan, B e e t s in 1849 in Zeelands hoofdstad liet
beroepen, bedankte deze, o.a. omdat hij meende dat uit Heemstede zijn invloed verder
reikte dan het geval zou wezen uit het destijds nog zoo afgelegen Middelburg.
Ik ben vooruitgeloopen en heb bij het schetsen van B e e t s ' werkzaamheden reeds
het een en ander vermeld over de latere jaren te Heemstede. Dat deze niet in alle
opzichten aan de eerste gelijk waren spreekt van zelf, al kunnen wij ook hier geen
keerpunt bepalen. Onmiskenbaar echter - hoe zou het anders kunnen? - zijn in die
dertien jaren veranderingen waar te nemen. Bij het schetsen daarvan is het niet
willekeurig aan 't jaar 1848 aan te knoopen, al herhaal ik nog eens dat in een
geleidelijke ontwikkeling geen bepaalde data zijn aan te wijzen. Want dagteekenen
wij van dien tijd een nieuwe periode van frisscher en ruimer geest; wij vergeten niet
dat in diezelfde dagen het verhaal van 't reisje naar Londen werd uitgegeven, waarover
wij boven spraken.
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Toch is het jaar 1848 in het leven van B e e t s van bijzonder gewicht, al ware het
alleen omdat toen de uitgaaf der Stichtelijke uren begon. In kerkelijk en geestelijk
opzicht werd B e e t s omstreeks dien tijd gedwongen zich van zijn standpunt en
inzicht scherper rekenschap te geven, hetgeen zijn houding bepaalde: ook hier geen
kentering maar niet onbelangrijke wijzigingen. Zijn huiselijk leven was als vernieuwd,
na de zware ziekte waarvan in het najaar 1847 het geheele gezin gelukkig was
opgekomen. Eindelijk: had hij aan 't slot van dat jaar 1847 zijn Gedichten in 2en druk
uitgegeven, vermeerderd met den oogst der laatste 9 jaren, die oogst, schoon niet
onbelangrijk, scheen toch de vrees te wettigen dat zijn dichtader langzamerhand in
't zand liep. Integendeel komt nu een nieuwe zangdrift over hem, gelijk hij in 1849
uit:
Hoe woelt de poëzij
In mij
En haakt aan 't licht te komen;
Als hoorde ik in 't verschiet
Een lied.

De dichter in hem is niet gestorven; hij leeft weer op. In de eerstvolgende jaren komen
oude, schijnbaar vergeten, tonen van zijn speeltuig, en daarbij nieuwe. In 1853 geeft
hij zijn Korenbloemen uit: een bundel waarvan hij in 1874 zegt dat hij er ‘met zekere
voorkeur’ op terug ziet; ‘is het omdat ik, eerst in dezen, van het begin tot het einde
geheel mijzelf ben en mijzelven zie?’ Deze voortbrengselen van zijn 33e tot zijn 40e
jaar ‘behooren tot het beste van wat ik vroeger of later in staat geweest ben op
dichterlijk gebied voort te brengen.’
Hier vinden wij de huiselijke poëzie in al haar kracht en teerheid. Weer klinkt het
lied, als weleer, voor A l e i d e , maar nu voor de ‘huisvrouw van mijn jeugd’
‘Mijn sieraad en mijn eere,
Mijn grootste schat op aard,
Een gave van den Heere,
Zijn grootste goêdheid waard.’

Onze Eeuw. Jaargang 4

400
een lied, waarvan de eigen toon na slechts weinige jaren zal worden herhaald op haar
graf. De kinderen brengen hun liederkransje voor de jarige moeder. Huiselijke zorg,
langdurig soms en nijpend, zooals voor ‘onze kreupele’, rouw over het jongske,
naamgenoot van den vader, dat in 1850 wordt weggenomen maar nooit vergeten,
want niets
.... ‘verdooft zijn beeltnis in dat harte
Dat nooit zijn kinderen telt, of telt de dooden mee’,

vreugd en dankbaarheid bij de koperen bruiloft: dat alles spiegelt de poëzie af. Uit
deze jaren is ook dat juweeltje met zen achten, ‘naar Wo r d s w o r t h ’, maar zoo
geheel levend en eigen gemaakt. En het is weder de poëzie, zij het van enkele jaren
later (1857) die ons een beeld geeft van het leven in de pastorie van Heemstede:
wanneer B e e t s ter nagedachtenis zijner A l e i d e haar teekent ‘'t lief moedertje’
tusschen de spelende kinderen, maar ook altijd op haar post (te dikwijls) ‘bij de wieg
van 't krank en lijdend wicht’, voor haar man ‘een engel ter bescherming’ die hem
troostte en sterkte, tot grooten zegen was en met hem God diende, ja hem daarin
vaak ten voorbeeld, want
‘Ik wees den weg; maar gij gingt voor, mijn gade!’

En - naast de huiselijke poëzie zijn uit de laatste jaren van Heemstede enkele van de
schoonste natuurliederen: 't Madeliefje na 't Maartsch viooltje van zijn jeugd, de
herfstzangen Overgangen en dat schoone in den herfst van 1853 met terugslag op
de Najaarsmijmering. Ook de oude luim spreekt weer, en spreekt in krachtiger taal
en puntiger vormen. Nog eens: de dichter is herleefd.
Wanneer wij verband zien tusschen B e e t s ' geestelijke ontwikkeling en het
jaarcijfer 1848, leide men daaruit niet af, dat de politieke beweging van dit jaar hem
zou hebben aangegrepen. Hij is er merkwaardig vreemd aan gebleven. D a C o s t a
schreef hem in April een relaas van de opstootjes te Amsterdam; maar 't is alsof de
beteekenis dezer dingen in 't stille Heemstede niet wordt gevoeld. Wordt in de
beroering dier dagen de profetische geest vaardig over d a C o s t a in die politieke
zangen die tot het meest
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grootsche behooren wat de nederlandsche letterkunde heeft aan te wijzen: bij B e e t s
is er niets dergelijks, niets dat aan het ‘wachter, wat is er van den nacht?’ herinnert,
of getuigt van een blik die in de woelingen der wereld het godsrijk ziet komen. In
de Stichtelijke uren van 1848 geen zweem van een tijdpreek. B e e t s leest de
dagbladen met zoo koel gemoed, dat die lectuur in zijn verzen maar één klein spoor
heeft nagelaten: het is een taalcensuur; men kan verkiesbaar zijn en toch niet
verkieselijk. Het is alsof het liberale Nederland van T h o r b e c k e , L u z a c , waaraan
d a C o s t a althans de hulde brengt van zijn hartstochtelijke bestrijding, voor B e e t s
niet bestaat.
Toch heeft ook hij in 1848 een adres gezonden aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, en wel over art. 191 der Grondwet. Hij onttrekt zich niet waar
inzicht en plicht hem tot getuigen noopt. Maar hij beperkt zich tot die punten
waaromtrent inzicht en plicht duidelijk bij hem spreken. In dit geval kwam hij op
voor de vrijheid van godsdienst en onderwijs, deerlijk geschonden tegenover de
afgescheidenen, blijvend bedreigd waar men aan bijzondere scholen bezwaren in
den weg legt. Voor die gewetensvrijheid doet hij zijn stem hooren. Hij lascht ook
nog een woord in voor de algeheele afschaffing der slavernij, die hem zeer ter harte
ging - men denke aan zijn lied om bevrijding (1853) - en die hij eenige jaren daarna
heeft mogen beleven.
De eenige zijde der politiek waarvoor hij iets gevoelde was dus de strijd voor
vrijheid, niet in dien algemeenen, vagen zin waarin dat woord zoo vaak misbruikt
wordt, maar voor de ware gewetensvrijheid. Daarin was hij een geestverwant van
V i n e t . Uit zijn aanteekeningen blijkt hoeveel hij in deze jaren en later in de
geschriften van V i n e t heeft gelezen. Ik weet niet dat men ooit de aandacht heeft
gevestigd op de geestverwantschap tusschen deze twee mannen; en het schijnt ook
gewaagd bij hun groot verschil B e e t s den nederlandschen V i n e t te noemen. Maar
wel is het zeker dat V i n e t 's invloed op B e e t s
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noch gering noch voorbijgaande is geweest. De gedachten van den zwitserschen
denker over litteratuur, over de ware vrijheid, over het pastorale werk, hebben bij
B e e t s weerklank gevonden, en tot de vormende invloeden behoord die in zijn werk
zichtbaar zijn. V i n e t heeft stellig veel van wat in B e e t s ' geest leefde, waar deze
naar uitging, tot helder bewustzijn gebracht. Beider levensloop, taak, ook talenten
liepen ver uiteen, toch hebben zij hetzelfde voorgestaan: een christendom dat niets
van het waarachtig menschelijke verwerpt maar allerminst door het wereldsche
besnoeid of bepaald wordt, dat overal de kracht betoont die het menschelijke verlost
en doordringt.
In dien geest zijn de Stichtelijke uren geschreven. Ik heb reeds gesproken van het
aandeel dat de duitsche theologie daarin had; ik acht dat van V i n e t grooter, zoo
niet omvangrijker dan toch dieper. Hier wordt, gelijk ook V i n e t deed, het Evangelie
oordeelend en de behoeften vervullend tot de harten gebracht.
De uitgaaf dier Stichtelijke uren, 1848 in maandelijksche afleveringen begonnen,
is niet slechts in het leven van B e e t s maar in de geschiedenis onzer geestelijke
ontwikkeling een datum. In la crise religieuse en Hollande (1860) heeft mijn vader
doen uitkomen dat het Réveil in deze bundels zijn religieuse uiting vond, terwijl
daarmede tevens de ethische richting haar intrede deed.
Hier worden inderdaad nieuwe mijnen ontgonnen. Wel was in de preeken van
1845, afgezien van de voorrede, meer dan één die reeds dezen geest der Stichtelijke
uren ademde; maar toch is eerst in deze laatste B e e t s als prediker geheel zichzelf,
gelijk in de Korenbloemen als dichter. Hij heeft met niets gebroken: noch het
supranaturalistisch conservatisme van v a n d e r P a l m , noch de dogmatische
stoerheid der kerkelijke belijdenis, noch de methodistische warmte die uit Engeland
en in het Réveil hem had aangegrepen: geen dezer levensmachten had hij geheel
verzaakt. Maar hij was zichzelf geworden. Hij had uit dit alles behouden wat zijn
natuur verdroeg, wat met zijn aanleg strookte. B e e t s was in den grond niet de
dogmatische
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geest noch de methodistische ijveraar, dien men in hem meende te zien: maar zijn
diepe geloofservaringen hadden van deze tijdelijke vormen, die afvielen, blijvend
vastheid en warmte ontvangen.
In de Stichtelijke uren is B e e t s wat hij op den duur zal blijven: bovenal bijbelsch
prediker. Hij tracht zoo diep mogelijk in het woord der Schrift, waar hij aan gebonden
blijft, door te dringen. De gevaren van zijn vernuft te laten spelen liggen achter hem;
om op diepzinnigheid jacht te maken is hij te nuchter; ook de geesten met wie hij
veel verkeerde, S t i e r en d a C o s t a , lokken hem niet op paden die de zijne niet
kunnen wezen. Gezond verstand en goede smaak hebben hun volle rechten hernomen,
en de realiteit der geestelijke dingen is hem te machtig om toe te geven aan ijdel spel
der verbeelding. Zijn soberheid heeft haar overvloedig loon: de vernuftige vondsten
van d a C o s t a 's Bijbellezingen zijn vergeten; de Stichtelijke uren zijn na ruim vijftig
jaar nog frisch en nieuw.
Ethisch, noemde ik deze stukken, met een woord door B e e t s niet slechts aanvaard
maar gestempeld. De Stichtelijke uren geven wellicht de zuiverste toelichting van
dit woord, dat in den strijd der geesten ten onzent een zoo groote beteekenis heeft
erlangd. Dat ethische treedt hier niet naar voren als iets afzonderlijks, een richting
naast andere: niet anders dan het zuiver Evangelie wordt gepredikt zonder bijzonderen
bijsmaak, en eerst later zal de geschiedschrijver komen en deze stukken onderbrengen
bij de richting die als de ethische bekend staat. Dit woord schijnt ons bij den mensch
te bepalen: het ethisch preeken zal allicht opgevat worden als psychologisch preeken.
Dit geldt evenwel slechts onder groot voorbehoud van de Stichtelijke uren.
Menschelijke toestanden, karakters, eigenschappen ontleedt deze prediker zelden;
hij gelijkt zeer weinig op B o u r d a l o u e . Ook de ervaringen des christens worden
meer aangeduid dan uitgesponnen; bevindelijke lieden treffen hier niet wat van hun
gading is. Uitgangspunt is altijd een woord Gods, niet een menschelijke vraag of
behoefte. Aan zulk een woord Gods komt geen twijfel op; het staat vast,
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behoeft geen verdediging, het staat ver boven ons en voldoet toch aan onze diepste
behoefte. Zoo doet zich dat woord in de volheid van zijn goddelijk, wonderlijk
karakter toch niet voor als een paradoxale waarheid. Het is het zaad der
wedergeboorte, het wekt nieuw leven en doet vruchten der bekeering rijpen; maar
het oefent op elk levensgebied, ook het natuurlijke, zijn zegenrijken, heilzamen
invloed. Het geestelijk leven doordringt het natuurlijke. Gaarne behandelt B e e t s
onderwerpen waarbij dit uitkomt, b.v. een gezegende ouderdom, waarvan hij dan de
geestelijke voorwaarden in het licht stelt. Beweegt hij zich op het terrein van het
innig christelijk leven, dan wil hij dat men taste en smake hoe daarin alleen te vinden
is, wat den mensch betaamt en bevredigt.
Nieuw waren zulke klanken in die dagen ongetwijfeld; zoo was in Nederland nog
niet gepreekt. Des te meer treft ons, ook vergeleken met het zoo opzettelijk optreden
van 1845, hoe rustig B e e t s ditmaal van stapel liep. Niets dat op een program gelijkt;
geen mond vol van groote woorden, niets dat de legende van den orthodoxen ijveraar
kon voeden. Het korte leven lang genoeg: daarover handelt het eerste stuk van den
prediker, die nog onlangs door ziekte van zich en de zijnen bij de broosheid en
onzekerheid van ons bestaan bepaald was. Het tweede spreekt over Gods
onveranderlijkheid. Deze prediker geeft de vruchten die bij hem rijp zijn, datgene
wat bij zijn wekelijksche plichtvervulling hem vanzelf in den schoot valt.
Laat ons niet gering denken noch over de werkkracht noch over het geestelijk bezit
waarvan deze Stichtelijke uren getuigen. Vier jaren achtereen, 1848-1851, werd in
het dorpskerkje te Heemstede zoo gesproken, dat ⅔ der ochtendpreeken, tusschen
30 en 40 in 't jaar, niet desnoods gedrukt konden worden, maar als degelijke
geestelijke spijs en tegelijk als modellen van vorm werden genoten. De wijze van
uitgaaf bij maandelijksche afleveringen maakte ze dubbel vruchtbaar, maar verzwaarde
de eischen: nu viel op elk stuk afzonderlijk de aandacht, terwijl anders de zwakkere
in een grooten voorraad er mee door kunnen. Wie
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eenig denkbeeld heeft van het maken van een goede preek, dat zich evenmin als een
goed gedicht elk oogenblik laat dwingen, wie daarbij weet hoe veel gelijktijdig op
B e e t s aandruischte: hem vervult de hoogste bewondering èn voor de werkkracht
èn voor den geestelijken rijkdom van den schrijver. Hoe rijp en vast was de vroomheid
van dezen 34-jarige! Wie niet maar enkele keeren een paradepreek kan geven, maar
het kan volhouden, verscheidene jaren aaneen, zulke Stichtelijke uren te leveren, die
leeft met zijn hart in de dingen Gods en heeft toegang tot dien grooten schat waaruit
hij het oude en het nieuwe weet voort te brengen.
De Stichtelijke uren hebben buitengewonen opgang gemaakt. De hoorders van
B e e t s , de trouwe vrienden van Heemstede en Amsterdam, allen die aan de kringen
van het Réveil min of meer aangesloten waren, juichten. Maar ook vromen die later
geleerd hebben te gruwen van de ‘ethische’ richting, bij wie de gereformeerde traditie
leefde, vooral op de Veluwe, ontvingen dit woord met blijdschap. Het was in menig
opzicht een dorre tijd: hier star dogmatisme, ginds rationalistische moraal; geen
wonder zoo de harten opengingen bij een eenvoudige, frische, diepe, natuurlijke
prediking als deze. In de huisgezinnen veroverden de Stichtelijke uren een plaats die
zij niet verloren hebben; van vele kansels werden - en worden? - zij nagepreekt. Ja,
zelfs buiten de kringen der orthodoxen vonden zij weerklank; zij zijn, voor zoover
dat met preeken mogelijk is, een nationaal bezit geworden. J. v a n V l o t e n moet
ze een tijd getrouw gelezen hebben. Mijn amsterdamsche ambtgenoot K a r s t e n
heeft mij verteld, dat in zijn ouderlijk huis, waarin oud-katholieke vroomheid
inheemsch was, na en naast de geschriften van geloofsgenooten ook de Stichtelijke
uren wel om den hoek kwamen kijken.
Zoo is deze arbeid van B e e t s tot grooten zegen voor ons volk geweest; daarin
ligt voor een goed deel de geestelijke kracht en vrucht van het Réveil. De partijstrijd
begon te ontbranden, op stappen en maatregelen
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drong men aan, de politiek dreigde de beweging te doen ontaarden. De christelijke
vrienden liepen groot gevaar met hun geestelijk leven zich angstvallig en schuw van
de wereld af te zonderen of luide in die wereld een wapenkreet te doen hooren en in
gesloten gelederen ten strijde op te trekken. Op beide wegen zou de zegen der
beweging te loor zijn gegaan. Toen zijn twee mannen opgetreden, die niet zoozeer
de ziekelijke richtingen bestreden als het leven in gezonder bedding geleid hebben:
B e e t s en H e l d r i n g . De laatste heeft de vrienden gezet aan het werk der reddende
liefde. Wat beteekent een christelijke opwekking zoo zij niet haar armen opent om
de verlorenen te ontvangen en terug te brengen? Daar staan de Gestichten te Zetten
om den Vluchtheuvel ‘eerbiediglijk geschaard’, die zeggen wie H e l d r i n g is
geweest. B e e t s heeft dit niet alleen uitgesproken bij diens graf, maar van den
aanvang aan dien arbeid een werkzaam deel genomen. Daarbij evenwel deed hij nog
op zijn wijze het noodige om het christelijk leven te voeden, te leiden, te kweeken.
Het eeuwig Evangelie, de kracht Gods tot zaligheid moest weer tot de harten gebracht
worden, als een licht schijnen in de wereld. Ontdaan van de scherpte van den
partijstrijd, toch met al de scherpte van het tweesnijdend zwaard dat innerlijk scheiding
maakt; ontdaan van valsch vernuft of dichterlijke opsiering, maar met het diepe besef
dat alle menschelijke gaven in dienst der prediking moeten worden besteed. Zoo
staan de Stichtelijke uren als een baken in de geschiedenis onzer 19e eeuw.
Hebben zij ook blijvende waarde? Wanneer ik hun historische beteekenis in het
licht stelde spreekt het van zelf dat zij deze niet behouden voor volgende geslachten.
De bundels die op de eerste vier zijn gevolgd: 1858-1860, 1875, 1882, terwijl de
man van smarten en de Heer der heerlijkheid (1891) als tiende deel daarbij zich
aansluit, zij mogen niet minder van gehalte zijn, zij waren niet nieuw en baanbrekend
in den zin der eerste deelen 1848-1851. Velen schrijven dan ook B u s k e n H u e t
na, dat de preeken van B e e t s niet meer gelezen worden. De feiten logen-
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straffen dit volkomen. Het is zoo: voor ons geslacht staan de Stichtelijke uren niet
meer zoo alleen, er is veel stichtelijke lectuur daarna en daarnaast geleverd; maar de
christenen in Nederland hebben den weg in deze bundels nog niet vergeten en zullen
dien niet spoedig vergeten.
De rijkdom der heilige Schrift in verband met de innigste behoeften van het hart
wordt hier met een waarheid en eenvoud onthuld, die altijd weer zal trekken en
boeien. Voorzeker: deze bundels bevatten niet louter meesterstukken gelijk de preeken
van den jongen A b r . d e s A m o r i e v a n d e r H o e v e n ; maar dat is een tiental
en de Stichtelijke uren bevatten er 300 à 400. Het doel: geestelijk voeden en leiden
is nauwelijks ooit gemist; en meesterstukken zijn niet moeilijk te vinden. Zoodra wij
ons gewend hebben, gelijk de Franschen, ook het beste wat de kansel oplevert tot de
letterkunde te rekenen, zullen wij een aantal der Stichtelijke uren onder het schoonste
hollandsche proza der 19e eeuw noemen. Laat mij alleen herinneren aan die beroemde
preek van 1848 over onverhoorde gebeden: ‘Spreek niet meer tot mij over deze zaak.’
Deze stukken zijn zoo keurig afgewerkt, de denkbeelden geleidelijk ontwikkeld, de
toepassing zelden afzonderlijk uitgesponnen, maar de geheele preek door naar voren
tredende. Er is harmonie tusschen inhoud en vorm, symmetrie in de deelen. In al
deze opzichten staan de Stichtelijke uren verre boven de Leerredenen van l a
S a u s s a y e , die het evenwel in rijkdom en diepte van denkbeelden winnen. B e e t s
zelf bewonderde deze stukken zeer. Beide mannen schreven in denzelfden geest,
veelszins den geest van V i n e t ; in de huiskamer en binnenkamer zullen beider
verzamelingen nog lang een rijke bron van stichting zijn, maar het werk van B e e t s
behoort meer tot de litteratuur, dat van l a S a u s s a y e zal meer in de studeerkamer
ter hand genomen worden.
Met het oordeel dat de eerste reeks der Stichtelijke uren de beste is stem ik niet
in. Die indruk was natuurlijk, omdat de eerste, door de nieuwheid van het genre, 't
meest insloeg. De latere deelen staan er in geen enkel opzicht

Onze Eeuw. Jaargang 4

408
beneden. Het zou, indien het anders ware, een droevig teeken zijn, alsof de jaren aan
den schrijver zonder geestelijke vrucht voorbij waren gegaan, en hij niet anders
vermocht dan zich te herhalen. Dit doet hij integendeel in het oog vallend weinig.
Men beweert soms dat ieder prediker in den grond maar één preek heeft, die hij in
steeds nieuwe inkleeding opdischt. Bij zeer velen is dit ook het geval. Maar, wie
predikt uit den rijkdom van Gods woord blijft jong en frisch. Zoo is het ook bij
B e e t s gelijk het bij l a S a u s s a y e was. Beider bundels bieden groote
verscheidenheid van stof en in toon. In vormen is B e e t s de rijkere. Zoowel korte
meditaties als homilieën, ja wat men bijbellezingen kan noemen, wisselen de meer
uitgewerkte stukken af.
Later zal ik nog hier en daar op de jongere bundels te spreken komen: over de
punten van gelijkenis en de ontwikkeling volgt reeds hier het een en ander. De
verhouding tot het woord en de gedachten des Bijbels, waaraan de prediker zich
nauw aansluit, blijft in alle deelen, 1848-1891, dezelfde. In de wijze van toepassing,
het treden in de menschelijke toestanden, is verschil merkbaar dat vooruitgang is: in
de latere bundels is meer vrijheid, meer durf dan in de vroegere, de greep in het
menschelijk hart is vaster en dieper. In den vorm is men geneigd de lange, nooit
onduidelijke, wel zeer ineengeschakelde zinnen, tot den ouderdom des schrijvers te
brengen. Te onrecht. De neiging moge toegenomen zijn: reeds in den bundel van
1845 viel de kritiek er op, en in het allereerste nommer der Stichtelijke uren van 1848
vindt men een zin van 27 regels en een van 26. In de beste stukken van B e e t s , zelfs
in zijn redevoering over Groote mannen komen dergelijke zinnen voor.
Gelijk in de poëzie zoo in de prediking leverde de hoogere leeftijd
‘ervaringsspreuken’ op. Ook zijdelings ironische zetjes worden veelvuldiger; zij
hebben bij B e e t s een zeer eigenaardig karakter: niet schamper, niet bitter, wel
doordringend en raak, bestaanbaar met de liefde en daarom op den kansel niet
misplaatst. De kiem van dit
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latere ligt echter ook hier reeds in het oudste. Al zijn in de vroegere bundels zulke
pijltjes nog schaarsch, reeds in de eerste preek wordt er een afgeschoten op hen die
het doel van 't leven in 't leven zelf zoeken en niets daarboven kennen: ‘velen schijnen
dit te denken, of liever al wat niet denkt leeft alsof het dit dachte’.
Rijk aan inhoud is de laatste bundel, waarin de bijna 80-jarige schrijver behoefte
gevoelt Jezus op den weg van lijden tot heerlijkheid te volgen en te verkondigen.
Reeds lang beklom hij den kansel niet meer; ‘de drang van zijn eigen hart’ bewoog
den grijsaard van zijn geloof nog eens te getuigen en dat van zijne broederen op te
bouwen.
Allerbelangrijkst is het deze stukken te leggen naast de kruiswoorden van bijna
vijftig jaar vroeger. Wat dunkt u van een bladzijde als de volgende? ‘Mij dorst!’ ‘Gij
christen, die in lijden beproefd wordt, leer wat hier te leeren is; te leeren van hem,
die zijne versmachting niet ontveinst, die ze (ofschoon niet dan met een enkel woord)
klaagt; die haar klaagt in een kring, waarin hij weinig deelneming kan verwachten;
die zich de lafenis, welke hem gewordt, ze zij dan zoo ze zij, laat welgevallen, en
zwijgend zich daarbij ook de galle getroost, die haar nog weder verbitteren moet!
De Heiland zegt u: Weest gerust! Gij moogt uw leed wel klagen. Gij moogt de
verzachting van uw leed wel zoeken. Ik ben u niet voorgegaan in eene hooghartigheid,
die de verkwikking versmaadt; in eene willekeurige zelfpijniging, die, uit welk
beginsel dan ook, aan de opgelegde smarten noodeloos leed toevoegt. Bewaar slechts
in uw klachten de maat. Klaag, maar jammer niet. Klaag, maar niet òm te klagen.
Zoek met uw klacht de verzachting, en niet dit, dat een ieder moge weten, hoe hoog
uw lijden gaat. Laat nimmer wantrouwen u den versmachtenden mond sluiten. Het
staat den mensch schoon, te allen tijde op het menschelijke in den medemensch te
rekenen. Die hiertoe niet in staat is, heeft geen waarachtig liefderijk gemoed. Maar
neem het ook met geringe verkwikkingen voor lief. Neem ze aan, als uit de hand
van God. Dit maakt het weinige veel, en
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gij proeft het dan niet, wanneer wreedheid van menschen het bittere tot het karige
toedoet.’
Dit is waarlijk menschelijk. Men vergelijke eens de schijnbaar veel vollere, maar
inderdaad zoo smakelooze bladzijden over Mij dorst in de Kruiswoorden. Daar schijnt
den oppervlakkigen lezer veel meer christelijke inhoud te zijn; maar het ligt er te dik
op, het komt niet uit den tekst zelf. Hoe onnatuurlijk is een voorstelling als deze:
‘Mij dorst, zegt de Heere Jezus; en geen wonder dat hem dorst. Na den beker der
dankzegging..... heeft geene verkwikkende toge zijne lippen besproeid; heeft hij niets
gedronken, dan! den drinkbeker dien de Vader hem gegeven heeft.’ Wie deze twee
stukken vergelijkt zal waarlijk niet zeggen dat de menschelijke opvatting van 1891
aan de goddelijke heerlijkheid van den man van smarte te kort doet.
Zoo had zich B e e t s ' werkzaamheid te Heemstede uitgebreid tot eene voor de
vaderlandsche kerk in haar geheel. Dat hij ook in de kerkelijke actie dier dagen
betrokken werd, kon niet uitblijven. Men rekende op hem. Reeds sedert 1845 behoorde
hij tot den kring der ‘christelijke vrienden’, en bezocht hun vergaderingen te
Amsterdam. Nog waren geen verschillen van beteekenis onder die door
gemeenschappelijk geloof verbondenen openbaar geworden. Toch zou het anders
komen. Niet plotseling maar gaandeweg. In 1848 begon de houding van B e e t s zich
scherper af te teekenen.
In den zomer van dat jaar richtte een zevental mannen, H e l d r i n g , S e c r é t a n ,
v a n To o r e n e n b e r g e n ,G r o e n v a n P r i n s t e r e r ,C a p a d o s e ,d a C o s t a ,
M a c k a y een ‘noodiging aan leeraars, opzieners en leden der nederl. herv. kerk tot
een samenkomst ter beraadslaging over belangrijke aangelegenheden zoowel den
vorm als de leer der kerk betreffende’. Uitgaande van de beschouwing, dat die kerk,
zoo niet rechtens althans feitelijk is afgeweken ‘van de groote beginselen van Gods
eigen woord’, dat er schending plaats heeft van de rechten geheeler gemeenten die
van alle vertegenwoordiging zijn uitgesloten, wil men
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tot een reorganisatie der kerk geraken op grond van Gods woord en door een beter
stelsel van vertegenwoordiging. Den 18en Augustus zal men te Amsterdam
samenkomen om over de aangelegenste punten ‘ten aanzien van geloofsleer, eigen
wetgeving der kerk en vrijheid der gemeente’ te beraadslagen. Hiermede begint een
lange reeks van pogingen, maatregelen, stappen gedurende vele jaren.
Eigenaardig is bij deze eerste gelegenheid de houding van B e e t s . Hij gaat niet
geheel met de vrienden mee. Men had hem in die vergadering het voorzitterschap
toegedacht; hij betuigt van meet aan dat hij daartoe ‘onbevoegd, ongeschikt, ongezind’
is. In een uitvoerig schrijven aan G r o e n verklaart hij zich stellig ‘tegen al wat in
dezen tegenwoordigen tijd een crisis zou provoceeren of verhaasten’. Toch houdt
hij nog aan zich of hij zal verschijnen; den dag te voren schrijft hij af. Hij ging niet
mee met hen die den weg van reorganisatie der kerk wilden bewandelen; hij wilde
de tegenstellingen niet tot onverzoenlijke partijschappen helpen maken; daartoe
achtte hij den tijd niet gekomen.
Het behoort niet tot de taak van den biograaf van B e e t s de geschiedenis dier
kerkelijke en geestelijke beweging uitvoerig te schetsen, waarvan B e e t s van den
aanvang en steeds meer zich verre heeft gehouden. Ook de volledige verklaring dezer
houding vindt in een volgend hoofdstuk beter onderkomen dan hier. Ik moet over
de latere jaren te Heemstede alleen zeggen, dat hij voor geen drang gezwicht is om
mede te doen aan den strijd voor kerkherstel. Met dubbelen ijver en warme liefde
behartigde hij evenwel al wat van geestelijken arbeid op zijn weg lag; zoowel de
christelijke philanthropie als het christelijk onderwijs trok hij zich aan. Ook voor 't
Nederlandsch Zendelinggenootschap te Rotterdam spande hij zich in. Reeds toen
begon men het wachtwoord uit te geven tegen het ‘zieldoovend’ genootschap, waarvan
de zinspreuk ‘een bloote fictie’ geworden was, dat onlangs ‘een volslagen
ongeloovigen jongeling’ als zendeling had uitgezonden. Zoo schreef C a p a d o s e
in 1848 aan B e e t s . H e l d r i n g sprak in den-

Onze Eeuw. Jaargang 4

412
zelfden geest; de meeste vrienden deden dapper mede om de crisis in het Genootschap
te verhaasten. Tegenover al dit rumoer bleef B e e t s kalm, hij zond zijn flinke
collecten naar Rotterdam, en bleef in naam en metterdaad ‘medewerkend lid’. Zoo
had hij gelegenheid zijn woord ingang te verschaffen als dat van een vriend. Ontrust
door den vloed van tegenstand richtte hij in den zomer 1848 een broederlijk schrijven
tot bestuurderen des Genootschaps en drong er op aan dat hun vergadering zou
uitspreken nog op denzelfden grondslag te willen arbeiden als die bij de oprichting
in de statuten omschreven was. Het voorstel werd broederlijk als het gedaan was, en
gunstig opgenomen; de commissie ad hoc sprak, bij monde van P r i n s , als eenparig
besluit een bevestiging met ronde woorden der oude, evangelische beginselen uit.
B e e t s bleef; hij heeft de botsing van zestien jaren daarna niet kunnen verhoeden.
Uiterst zelden slechts heeft B e e t s zich in het strijdgewoel gemengd, enkele malen
heeft hij het niet kunnen vermijden. Op de noordhollandsche predikantenvereeniging
had in de samenkomst van 13 Mei 1851 de zaak van het onderwijs aanleiding gegeven
tot een debat, waarvan B e e t s als secretaris een uitvoerig en onpartijdig relaas had
opgesteld. Meer dan een half jaar daarna meende de bekende amsterdamsche predikant
H.J. S p i j k e r het lezend publiek op zijn wijze te moeten inlichten. Het is tegen
diens voorstelling zoowel van het gebeurde als van het onderwerp zelf, dat B e e t s
opkwam in zijn Fantasie en werkelijkheid met betrekking tot het openbaar onderwijs.
Dit ‘openlijk schrijven’ is een model van ingehouden kracht en zegevierende ironie.
Iedereen, ook de tegenstander zelf, prees den humanen toon; maar de kalmte in
verweer en aanval door B e e t s steeds bewaard maakt hem onbetwist overwinnaar.
De brochure behoort tot de zeer enkele strijdschriften van blijvende waarde. Toen
reeds bleek, wat gedurende tientallen van jaren in Nederland steeds meer zou blijken:
‘er heeft bij de behandeling van het aangelegen geschilpunt over het onderwijs, bijna
altijd, iets zonderlings
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plaats. Het heeft voor velen, zal ik zeggen voor de meesten? eene verbijsterende
kracht’.... De besten verliezen hun hoofd, hun ervaring, hun wijsheid, ‘de menschen
zijn zichzelve niet’. ‘Christelijke volksopvoeding, christelijk schoolonderwijs: waar
die namen genoemd worden, - zie het in de hooge landsvergadering, zie het bij onze
publicisten, merkt het op in den kring van het dagelijksch verkeer met zoo vele
verstandigen en braven, voor christendom en protestantisme vaak alles behalve lauw
- daar zijn tooverwoorden uitgesproken die al zeer zonderlinge visioenen voor den
geest brengen. Van dat oogenblik af aan hebt gij dan ook van velen geene geregelde
discussie meer te wachten; reken op geen nadenken, geen opmerkzaamheid voor
hetgeen gij zegt; men hoort, men antwoordt u niet meer; men spreekt enkel uit hetgeen
men in het ontwaakte spel der verbeelding gewaar wordt’.
Welke visioenen ziet men? Het godsdienstloos onderwijs, l'école athée, het
palladium van ons volksbestaan, zoo niet reeds werkelijkheid dan toch ideaal voor
ons vaderland: het wordt bedreigd. Met den Bijbel komen bekrompenheid, secte-geest,
haat in de hoofden en harten der kinderen en bederven en verscheuren ons volksleven.
Ziedaar de kinderen, dom, achterlijk, achterhoudend, den geest opgestopt met groote
woorden en onverstaanbare geloofswaarheden. Ziedaar de secte-scholen, die twisten
brengen in gezinnen en kringen, die door de oneindige versnippering de onderwijzers
broodeloos maken. Zoo stellen de liberalen het voor. Hoe komen zij er toch aan?
Hoe kan het eenvoudige en billijke streven van hen die een christelijk onderwijzer
voor hun kinderen begeeren, zoo worden misduid? Hoe komen christenleeraars er
toe het nog liever op te nemen voor een ideaal dat de school ‘er uitzie alsof er geen
godsdienst in de wereld ware’? B e e t s antwoordt dat dit alles voortkomt uit
‘rechtzinnigenvrees, orthodoxophobie.’
De teekening der orthodoxophobie is niet alleen raak maar waarlijk een
meesterstuk; waar zij ons de kleuren wat sterk schijnt op te dragen, zijn de geschriften
dier dagen daar om de juistheid der voorstelling te bevestigen.
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Door die kwaal blijven oog en oor gesloten voor wat men anders stellig zou
aanvaarden. Tegenover de orthodoxen kan en mag men niet billijk zijn. ‘Naar de
gewone voorstelling, zijn zij (althans wat de hoofden en leiders aangaat; want op
eenige misleiden mag men altijd rekenen), even zulke gevaarlijke voorwerpen in den
staat, als zij slechte en twistgierige leden der gemeente zijn. Liefdeloosheid,
hoogmoed, vervolgzucht, schijnheiligheid en trouweloosheid, behooren meer of min
tot de vaste trekken van hun karakter. Wat het intellectueele aangaat: het zou met
sommigen wel gaan, indien niet bekrompenheid, vooroordeel, dweeperij, en eene
hardnekkige vijandschap tegen al wat nieuw, tegen al wat ontwikkeling, tegen al wat
vooruitgang heet, alles bedierf. Formulierknechten, formuliersmeden,
crypto-roomschen, sectarissen, inquisitoren, ziedaar wat ze zijn. Eenmaal zag ik ze
in een tijdschrift, dat meen ik ten opschrift droeg: Waarheid in liefde, min of meer
bij de zoodanigen vergelijken die door hondsdolheid zijn aangetast. Komt laat ons,
met Waarheid in liefde, eene dolle en blinde woede, bij de samenstellende trekken
van hun beeld niet achterwege laten.’
Deze lieden nu willen de school verlagen ‘tot een instituut van dweepzucht,
liefdeloosheid en vooroordeelen’, onder de leus van godsdienst en Christendom.
Tegenover zulke voorstellingen nu spreekt B e e t s duidelijk en onbewimpeld wat
hij niet, wat hij wel verlangt. ‘Geen partijschool..... geen dogmatische school..... geen
onhandig gebruik van den Bijbel op de school..... maar ik verlang den Bijbel, gelijk
in de kerk, gelijk in het huisgezin, zoo ook in de protestantsche school, op zijne
eigene natuurlijke plaats.’ Hij verlangt die protestantsche school ‘met een
protestantschen onderwijzer aan het hoofd, niet rechtzinniger, niet vrijzinniger dan
zijn overtuiging hem maakt.... doordrongen van zijne roeping om.... het hart der
kinderen te helpen vormen, naar de wijsheid die God hem geeft, en bij het licht van
diens Woord.’ Mogen toch zijn tegenstanders leeren begrijpen wat hij en zijn
geestverwanten

Onze Eeuw. Jaargang 4

415
willen, en zoo zich verheffen ‘boven een ijdel schrikbeeld en menige bedwelmende
illusie.’
Het meesterstuk dat ik in 't kort teruggaf verdient niet vergeten te worden. Het legt
aangaande de stemming van zijn schrijver een welsprekend getuigenis af. Hoe vrij
is hij van geest, door geen partijstrijd, geen verhoudingen naar links of rechts
geprikkeld of bedwelmd. Hoe snijdend is zijn oordeel, maar hoe kalm, en hoe hoog!
De brochure is, gelijk wij zagen, van 1852. Reeds gedurende verscheidene jaren weet
B e e t s dat hij lang niet in alles met de orthodoxen medegaat. De hoon hem van de
linkerzijde zoo overvloedig aangedaan heeft hem niet bewogen partijleider der rechter
te worden. Evenmin drijft het verschil met de vrienden rechts hem naar links. Hij is
geheel zich zelf. Hij ziet de kerkelijke liberalen in al hun poverheid, zij prikkelen
zijn luim nog meer dan dat zij zijn afkeer wekken; maar gemoedelijke ernst heeft
het laatste woord; al is zijn hoop gering de vooroordeelen der verlichten te
overwinnen, hij neemt de proef.
In welk een andere wereld leven wij nu, vijftig jaar later! De orthodoxie is zeer
machtig, en wel eene die niet langs de lijnen van B e e t s zich beweegt. De kerkelijk
liberalen zijn in de minderheid en kunnen zich niet meer vleien den tijdgeest te leiden.
Er heerscht een beschaving die op hen met bijna nog medelijdender glimlach nederziet
dan op de stoere mannen der rechterzijde. Toch heeft de teekening niet alle actualiteit
verloren. Kerkelijken zijn nog al eens achterlijk; en de fictie van bekrompen,
huichelende orthodoxie en verlicht liberalisme ontmoet men nog wel.... in
achterhoekjes. B e e t s ' Fantasie en werkelijkheid verdient nog zeer gelezen te worden.
Hebben wij hier zijn polemiek leeren kennen, in deze jaren zag hij zich nog niet
genoopt tegen zijn geestverwanten het harnas aan te trekken. Wel kwam het verschil
van beide zijden steeds klaarder tot bewustzijn. B e e t s scheidde zich niet af van de
vrienden; hij stelde hen telkens te leur. Zelfs in de correspondentie met d a C o s t a
komt een andere toon, al blijft zij hartelijk.
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Uit het jaar 1849 is een uitvoerig schrijven van d a C o s t a bewaard, waarin hij
B e e t s vermaant toch niet te vergeten dat in het volk Israel ‘de sleutel is der toekomst
van alles wat ons ter harte gaat in de kerkelijke en politieke wereld’. Laat B e e t s
en H e l d r i n g dit toch niet voorbij zien; zij zouden dan aan hun overigens wereldsche
philanthropie slechts een christelijk tintje geven. D a C o s t a zegt dit alles nog mild,
niet scherp, als ‘correctieve en in evenwicht houdende opmerkingen’. Maar in 1852
wordt het erger. De oprichting van 't schotsche Seminarie te Amsterdam lag d a
C o s t a na aan het hart; het was een ‘hutken in den komkommerhof’. De haagsche
vrienden schonken er hun sympathie aan; maar B e e t s , l a S a u s s a y e en anderen
waren terughoudend; d a C o s t a zag daarin slechts het ellendig esprit de corps der
predikanten. De toon wordt geprikkeld. ‘Stilzwijgen is een bijtende tegenspraak’:
zoo schrijft hij aan B e e t s .
Deze spreekt van zijne zijde steeds duidelijker het verschil uit. Hij onderscheidt
wel tusschen d a C o s t a en G r o e n ; hij weet toch dat zij samen een kant uitgaan
dien hij niet wil. Noch met het onkerkelijk drijven noch met kerkherstel op juridischen
weg gaat hij mede. ‘De polemische houding der orthodoxe partij is daarom foutief,
omdat zij een wel onderrichte gemeente, dat zij connaissance de cause onderstelt.
Deze is het juist die ontbreekt, en nu schiet zij in de lucht. Dit heeft twee nadeelen.
Vooreerst dat zij haar kruit verschiet, en ten tweede dat zij altijd schietende gezien
wordt. Zij heeft zeker alle recht om te schieten. Maar waar blijft de vrucht?’ Zoo
schrijft hij in 1852 aan een vriend naar aanleiding eener voorgeslagen vereeniging
van predikanten. En in datzelfde jaar laat hij zich tegenover d a C o s t a krachtig uit
over het ‘tergend, tartend, verbitterd en verbitterend geschrijf’ van G r o e n in de
Nederlander. Hij verwerpt een geest ‘zich verheugend in de ongerechtigheid zoo zij
maar het systeem bevestigt. Men slaat geen acht op de dispositie bij de gemeente,
men kent daar slechts ontrouwe leeraars en onze vrienden, maar de gemeente in haar
goed en kwaad
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en de vele nuances die zich bij haar voordoen, niet’.
Dit verschil leidde evenwel eerst veel later tot een uitbarsting. De broederlijke
band werd nog niet verbroken, al vertoonde zich reeds de scheur die later een breuk
zou worden.
De richting door B e e t s vertegenwoordigd begon behoefte te gevoelen aan een
eigen orgaan; van daar in 1852 en 1853 de oprichting van het gezelschap en het
tijdschrift Ernst en Vrede, dat in de jaren tusschen 1850 en 1860 op onze geestelijke
atmosfeer grooten invloed heeft geoefend, en waarvan l a S a u s s a y e in la crise
religieuse de geschiedenis, grootendeels die van zijn eigen werkzaamheid, heeft
verhaald. Om aan de gemeente voedsel en leiding te geven was zulk een orgaan
noodig. De Vereeniging door H e l d r i n g geredigeerd bewoog zich meest op praktisch
gebied, was een spreekzaal voor alle ‘christelijke stemmen’ en gaf weinig uiteenzetting
van beginsels. G r o e n sprak in de Nederlander in een geest, waartegenover men
juist iets anders wilde stellen. De wetenschap werd beoefend in de Jaarboeken
waaraan D o e d e s en v a n O o s t e r z e e hun krachten wijdden. Geen dezer
periodieken voldeed aan den wensch dier predikanten, die min of meer bewust en
beslist den kant van B e e t s uitgingen. Zij beraamden een weekblad in 't licht te
zenden, maar voor de bezwaren terugdeizend richtten zij een tweemaandelijksch
tijdschrift op. Ernst en Vrede verscheen van 1853 aan, aanvankelijk onder redactie
van B e e t s , D o e d e s en l a S a u s s a y e .
B e e t s had het program gesteld en den titel gegeven. Dat program behoort stellig
niet tot de gelukkigste stukken die uit zijn pen gevloeid zijn. Het lijdt in hooge mate
aan zijn lange zinnen. Het vertoont al te zeer de sporen van moeilijk overleg en van
de zucht om volledig naar allerlei zijden en op allerlei punten kleur te bekennen. Een
kritiek er op is wel, dat de redactie bij den tweeden jaargang de behoefte gevoelde
aan een herhaling; uit dat tweede program, zakelijk met het eerste gelijkluidend, is
het woord ethischirenisch, waarmede toen allerminst een strijdleus bedoeld was.
Want strijd wilden deze mannen, zoover hij christen-
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plicht was en dus niet te ontwijken, maar alleen strijd die tot den waren vrede leiden
kon. Van uitwendige stappen, juridisch kerkherstel, verbinding van godsdienst en
politiek waren zij afkeerig. In kerk en theologie stonden zij beslist tegenover de
linkerzijde; geheel Ernst en Vrede, waarin de kritiek mijns vaders tegen S c h o l t e n 's
boek heeft gestaan, laat daaraan geen twijfel opkomen. Maar zij wilden geen partij
der waarheid tegenover een partij der leugen afbakenen, want zij zagen in de
orthodoxen geenszins de zuivere vertegenwoordigers der absolute waarheid, en
wilden ook niet de kern van waarheid die in elke dwaling, dus ook in die hunner
tegenstanders, aanwezig is miskennen. ‘Ook het betrekkelijk goede is uit God (uit
wien zou het anders zijn?) en moet als zoodanig met eerbied behandeld worden’:
zoo sprak B e e t s vele jaren daarna (1887) eens op de normaalschool van den
Klokkenberg te Nijmegen. Dit woord had het motto kunnen zijn van Ernst en Vrede.
Reeds verscheidene uitspraken in de brochure tegen S p i j k e r ademden denzelfden
geest.
Door omstandigheden, die wij in een volgend hoofdstuk zullen mededeelen, heeft
B e e t s aan dit tijdschrift een minder werkzaam aandeel gehad, dan men van den
voornaamsten oprichter zou verwachten. Maar ook toen het geheel in handen van
l a S a u s s a y e overging bleef het in denzelfden geest welke trouwens die was van
beide mannen. Hun steeds groeiende vriendschap is in die jaren begonnen.
Wij staan op den drempel van een nieuw tijdvak in het leven van B e e t s . Hoe rijk
aan ervaringen, werkzaamheden, zegeningen waren de jaren te Heemstede geweest!
Maar.... zijn 40e jaar naderde en zijn mannelijke leeftijd scheen de belofte zijner
jeugd niet te vervullen. Zijn roem als dichter taande. De derde, sterk vermeerderde
uitgaaf der Camera Obscura in 1851 had in die woelige dagen weinig de aandacht
getrokken. De uitgaaf der Stichtelijke uren was gestaakt. In den
amsterdamsch-bloemendaalschen kring had hij nog warme vrienden, van verscheidene
verhoudingen was de eerste fleur af. Men wist nu wat men
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van B e e t s te verwachten en niet te verwachten had. De legende begon zich te
vormen van een wijze die zich in zijn tent terugtrok wanneer anderen ten strijde
togen. B e e t s wilde geen leidsman en geen volgeling wezen; nu reeds ten tweeden
male had hij opzettelijk een pad van eer, dat voor hem lag, niet ingeslagen. Hij hield
in alles aan zich. Bij de Aprilbeweging in 1853 was het v a n O o s t e r z e e en niet
hij, die het woord sprak dat in duizende exemplaren onder het volk van Rome's
overwinnaar getuigde; het was alsof B e e t s reeds toen iets van het vooze dier
beweging doorzag. Zeker: hij heette nog steeds de geëerde, de gevierde, de populaire
B e e t s : maar het moest wel schijnen alsof hij zijn beste dagen had gehad, het was
niet duidelijk welken invloed hij verder oefenen zou, welk werk voortaan het zijne
zou wezen. Wie niet mee wil doen met wat aan de orde is, blijft in het hoekje waar
hij zich zelf gezet heeft. Zoo ging het B e e t s nog wel niet, maar het dreigde toch
sterk.
Toen werd hem in 1852 en nogmaals in 1853 met aandrang de post aangeboden
van hoogleeraar aan 't Seminarie te Stellenbosch. Wij begrijpen, dat het voorstel hem
in meer dan één opzicht aanlokte, en dat hij aarzelde. Zou hij niet zijn talenten wijden
aan de nederlandsche jongelingschap van de Kaap? Van allerlei zijden schreef men
hem in die dagen: gij moogt niet gaan, het vaderland heeft u noodig. Maar het
vaderland scheen den predikant van Heemstede te vergeten.
Zulke gedachten moesten wel door B e e t s ' hart gaan; in het openbaar geuit heeft
hij ze niet. Hij was geen man om eigenlievend en verbitterd over zijn positie te klagen,
veeleer om met ootmoed en vertrouwen de vraag: wat nu? den Heer voor te leggen.
Wij beoordeelen zijn stemming in die laatste jaren te Heemstede naar de poëzie, die
trouwens eerst in de Korenbloemen 't licht zag. Zij is allerminst neerslachtig, juist
bijzonder frisch. Van 1852 is het Madeliefje. In Maart 1853 werd de koperen bruiloft
dankbaar gevierd, en de zomer van dat jaar voor een deel bij vrienden te Zeist
doorgebracht: weken ook voor de Muze
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niet verloren. Te vergeefs zoekt gij in de verzen dier jaren 1852, 1853 naar de
zenuwachtigheid van den man die in den kerkelijken partijstrijd leeft of de spijtigheid
van den miskende. Zij getuigen van een open, vrijen geest en een dankbaar, vroom
gevoel.
Toen kwam het beroep naar Utrecht. Met 40 jaren jongste predikant worden in
een aanzienlijke stad: het was niet wat zijne vrienden voor hem hadden gewenscht.
Had men hem een professoraat gegeven à la V i n e t , tot hoe grooten zegen ware hij
voor 't vaderland geweest! Maar Nederland knipte - en knipt - de professoraten naar
de vakken, niet naar de mannen. B e e t s werd predikant te Utrecht. In Mei 1854
verliet hij zijn geliefd Heemstede, om nog bijna een halve eeuw, in 't Sticht te leven
en te werken.
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Buitenkansje
Door J. Pabst.
‘Komt nu maar gauw voor den dag, stouterts’, en ‘juf’ keek zoekend de vroolijke,
lichte speelkamer rond. ‘H a j o , en M a r y , komt nu - of moet juf boos worden?’
Met 'n bons ging de deur van de diepe hangkast open en met een luidruchtig ‘boe-oeh!’
kwamen de kinderen er uitgetuimeld. H a j o voorop, zijn leuk jongensgezicht
heelemaal ingesmeerd met zwartsel; en achter hem aan, M a r y , een levendig, rond
kindje, springend en schaterend van pret. Opeens bleef de jongen doodstil staan,
spalkte z'n oogen wijd open, trok de mondhoeken op tot een duivelschen grijns en
hield z'n handen als gesperde klauwen grijpend voor zich uit.
M a r y 's beweeglijk lijfje was als gevangen door dit heerlijk griezelige: met de
handjes gesteund op haar knieën stond ze hem doodstil aan te gapen en keek met
ontzetting naar de rollende, witte oogballen en het blikkeren van de vochtige tanden.
Juf was heusch van plan heel boos te kijken, maar H a j o deed zoo kluchtig en de
groote, lichtblauwe oogen stonden zóó dwaas in zijn zwart gezicht, dat ze vergat
boos te zijn en hartelijk lachte.
‘Pas op, juffrouw B e r t a , ik zal je kussen.’ Hij liep
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op haar toe, maar ze zwenkte behendig weg; hij haar achterna, en toen begon een
dolle jacht om de ronde tafel.
Jubelend en kraaiend bleef M a r y even toekijken, ze leefde er heelemaal in mee,
toen ging ze met kleine, opgewonden kreetjes achter H a j o aanhollen. Haar kleine
beentjes schopten druk achteruit zonder veel verder te komen en telkens werd ze
door de twee anderen ingehaald. H a j o draaide zich onverwachts om, waardoor hij
M a r y ten onderste boven liep, ze smakte zittend op den grond; ze dacht er over of
ze zou gaan huilen of lachen van den schrik, maar vóór juf bij haar was om haar op
te helpen, stond ze al weer overeind.
H a j o maakte gebruik van dit kleine oponthoud om juf te pakken en smoezelde
z'n zwarte wang tegen haar gezicht aan. Ze wou hem van zich afschudden, verloor
daarbij haar evenwicht en viel op den grond, hem meetrekkende. M a r y gooide zich
woest dwars over hen heen en probeerde schaterend ook wat van H a j o 's zwart mee
te krijgen.
‘Allah, kinders dan toch! duiveltjes zijn jullie, ach, H a j o dan... daar komt mama.’
Maar 't was te laat, de deur ging open en mevrouw stond al in de kamer.
Krachtig duwde juf H a j o van zich af en sprong overeind. Haastig voelde ze naar
haar hoofd, want door den schok was 't haar, luchtig geknoopt in een wrong,
losgegaan. Mevrouw keek met scherpe, verontwaardigde oogen naar jufs verhitte
gezicht en het ruige kapsel, mompelde iets van ‘prestige verliezen’ en ‘aan den gang
maken’.
‘U kunt naar huis gaan, juf, 't is bij vijven. M a r y , jij gaat met mij mee naar
beneden en jij H a j o , ga je dadelijk wasschen.’
Een oogenblik later was B e r t a op straat. Het sneeuwde. M a r y gaf beneden
voor 't raam hierover haar verrukking te kennen, ze trommelde met de kleine knuisjes
tegen 't glas, zoolang ze juf maar zien kon.
B e r t a bleef even verrast staan kijken naar die witte wereld; alles leek kleiner,
warmer, dichterbij. Er was
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bijna niemand op straat, 'n paar dames, de zijden rokken sterk-ritselend onder 't
haastig voortgaan, 'n koksjongen, die zijn warme trommels met eten rondbracht. In
de verte klonk 't gedempte stappen van 'n paard, en de hooge geluidjes van belletjes,
die bescheiden en liefjes-vredig tinkelden.
B e r t a 's korte passen kraakten stroef over de losse sneeuw, vlug stapte ze voort
langs de huizen; die kende ze als oude bekenden: ze wist precies hoe allen er op dit
uur uitzagen: sommigen zwijgend en stil met donkere ramen, andere vol witte
vierkanten van gesloten luiken als bewaarden ze dooden daarachter; maar er waren
er ook, die iets meegaven van hun leven: een tooneeltje bij 't vuur, met zwarte figuren
er om heen, of een gebogen gestalte in 'n vensterbank, het grijze haar en de stille
handen wit in den schemer; of schelle stemmen van kinderen die speelden in een
gang, of goedig getokkel op een piano.
Ze was de huizen voorbij, ze moest nu een breede laan door; aan den eenen kant
lag een groot, open veld, 't was al heelemaal wit, zoo lekker-veilig zag het er uit. In
de laan was niemand; ja toch, midden op den weg bewoog zich een vormeloos, klein,
grauw ding. Langzaam ging het vooruit, heel langzaam. B e r t a haalde het gauw in:
'n krom, oud vrouwtje, in een grijze lappenboel gehuld, den gebogen rug en het
wollen mutsje witjes overstuifd. Zachtjes steunend en prevelend sukkelde ze voort
op haar stokje.
Droevig, zoo'n oud menschje alleen op straat. En thuis misschien ook niemand,
die haar wachtte... 'n Gek idee, dat je eenmaal ook zoo'n hulpbehoevend ding moet
worden... nu ja, maar dat was nog ver. En onwillekeurig trok B e r t a met 'n
veerkrachtige beweging de schouders naar achteren, haalde de zuivere,
zachtprikkelende lucht diep op en versnelde den pas in de behagelijkheid van zich
jong en gezond te gevoelen, en krachtig. Toen dacht ze weer aan de kinderen en hoe
ze daar zoo dwaas met hen over den grond had gelegen en lachend verborg ze haar
gezicht in haar mofje. 't Was waar, ze moest strenger
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zijn met hen en ze probeerde dat ook wel, maar hun natuurlijke vroolijkheid was zoo
aanstekelijk, ze voelde zichzelf weer kind met hen.... Wat was de laan mooi; 't leek
een priëel nu, zoo vol, en dik en drukwit alle takken en takjes. En toch, wat waren
de golvingen en zwellingen er goed in gebleven; kijk, je kunt duidelijk de vormen
van de knoppen volgen. Hoe konden de menschen toch praten van 's winters is alles
dood....! De nieuwe knoppen zijn er al als de oude bladen er nog aanzitten. Dood...!
de natuur wachtte, wachtte maar stillekens. Wat was het leven van menschen eigenlijk
anders dan wachten?
Zij - ze wachtte ook; waarop? ze had het niet kunnen zeggen. Haar leventje was
tot nu toe stil en effen voorbijgegaan, er gebeurde uiterlijk weinig, maar in haar
bloeide 'n kinderlijk vertrouwen op de toekomst, op een geluk, dat éénmaal komen
zou. En daarom had ze dat lichte, blije in de oogen, daarom bleef ze zoo jong en
frisch, en daarom hielden alle kinderen van haar.
Het sneeuwde, sneeuwde maar voort. De sneeuwvlokken dwarrelden zachtjes om
haar heen, vielen zoetjes neer op het kleine, bonten mutsje, op het kroesige haar, op
de wimpers. Aan het eind van de laan keerde ze zich nog eens om en keek naar het
volle, drukwitte priëel, dat onduidelijk stond in de stille, lichtgrijze schemering.
Ze herinnerde zich hoe ze vroeger, toen ze nog buiten woonde, eens geweest was
in een besneeuwd bosch. Over een pad van larinxen, de takken neerhangende als
breede, witte veeren, was ze gekomen aan een plek, waar in een kring hooge boomen
stonden: een stille, witte tempel uit 'n sprookje. Ze had er willen heengaan, maar toen
had ze 't jammer gevonden de reine effenheid van 't pad te verstoren met ruwe voeten
en ze was blijven staan kijken, heel lang, devoot-stil, wat beklemd door die koude
pracht. Toen was de zon doorgekomen boven den witten tempel en had warme
teederheid gebracht over het kille wit, rose lichtvegen en blauwe schaduwen....
Ze werd nu verstoord in haar droom door een kraai, die ruischend vlakbij haar
opvloog; haastig stapte ze door.
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In mindere gedeelten van de stad kwam ze, door nauwe straten, waar de sneeuw al
weer was weggesmolten door karren en rijtuigen en handwagens, en veel haastige,
grove voeten.
In 'n onaanzienlijke buurt woonde ze in 'n smal hoog huis met één raam naast de
deur; beneden was het kleine zilverwinkeltje van juffrouw P r i e m e . De deur was
al gesloten, B e r t a moest bellen. Toen ze de smalle gang inkwam, sloeg haar een
zware lucht van kool en tabak tegen.
‘Zoo juffertje’, zei 'n zoetsappige mannestem. 't Was meneer d e G r o o t , de
bezitter van 't huis; hij woonde op de eerste verdieping.
‘Meneer’, zei ze kort, en wilde hem voorbijgaan. Maar hij hield haar pratende
staande.
‘Ik dacht net, zou de jongejuffrouw al thuis zijn? toen er gebeld werd. Juffrouw
P r i e m e sluit de deur hoe langer hoe vroeger; zeker veel fijns in d'r winkel. Ik dacht,
ik zal maar es opendoen.... zoo'n weêr, hee?’
Hij rook naar drank en de halfuitgebrande pijp stonk ondraaglijk; 't gaf B e r t a 'n
onaangename prikkeling in den neus en ze maakte 'n terugtrekkende beweging. Hij
zag het. ‘Hij had zijn pijp wel boven kunnen laten, denkt u. Ja, maar ik gunde me
den tijd niet om 't ding neer te leggen, zoo verlangend was ik u open te doen’, hij liet
z'n stem omkrullen van welwillendheid.
‘Heel beleefd. Dank u.’ Met besliste stappen liep ze nu de smalle gang door en
ging vlug de trap op; hij volgde, hijgend en onverstaanbaar in zich zelf
voortprummelend. Op het portaal gekomen, wilde hij nog iets beweren, maar B e r t a
deed alsof ze niets hoorde en wipte vlug de tweede trap op naar haar kamer. Haastig
stak ze de lamp aan in haar verlangen naar licht en gezelligheid. Daar hadt je ze weer,
de bekende, oude meubels en in den hoek haar jong, bloeiend amandelboompje.....
Ze deed de vale gordijnen dicht, pookte de kachel op en keek genoegelijk rond in
haar warm, veilig nestje. Haar opgewektheid, even getemperd door de ontmoeting
met meneer d e G r o o t , keerde weer terug. Zingend liep ze
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heen en weer, telkens weer vond ze iets te verschikken, op te ruimen, klaar te zetten.
Het was zoo heerlijk zoo'n beetje bedrijvig te doen in je eigen boeltje als je den heelen
dag bij andere menschen geweest was.
Toen ging ze het volbloeiende amandelboompje staan bewonderen; met het hoofd
een beetje opzij, keek ze langs de slanke, rechtopgaande twijgjes, dicht bezet met
toefjes witte bloemetjes, héél-kleine, teere roosjes; het geheele boompje doorsprenkeld
van fijne, lichte blaadjes, als een groen waasje er over heen. Ze brak 'n vol takje af,
aan het uiteinde dicht bezet als met 'n wit kroontje, en zette het op de gedekte tafel.
Toen haalde ze voorzichtig van het boompje de uitgebloeide bloempjes af, al maar
zingend, zingend zonder het zelf te weten.
Er werd geklopt, maar ze hoorde niets, totdat hard getrommel van vuisten haar
opeens deed stilzijn. Ze vloog op de deur af en deed die lachend open.
‘Zal je je vader ook es hooren! het dak zou inzakken en je zoudt er niets van merken
met je getierelier.’
‘Tut, tut.... Je ziet er uit als 'n Sint Nicolaas met die sneeuw in je baard en op je
muts.’ Ze trok hem plagend aan zijn oor. ‘Brrr, wat 'n kou breng je mee. Geef hier
die beer van 'n jas. Wat 'n grap om te kloppen.’
Hij liet zich de jas uittrekken en viel neer in den ouden leeren leunstoel bij de
kachel.
‘Voorzichtig toch wat, vader, met dien stoel. Die is wat zwak in de beenen, weet
je wel....’
‘Hè, weer 'n week om, hoe is 't mogelijk.’
‘Goed teeken, als de tijd je niet lang valt.’
‘Nou - dat lesgeven anders....’
‘Misschien komt er nog wel es 'n tijd, dat we gaan rentenieren. Wie weet of er niet
es 'n rijke prins op je B e r t a afkomt.’
Ze hield in eens op, wees met den vinger naar beneden en vroeg met een gezicht
vol koddigen eerbied om stilte. Beiden luisterden een oogenblik naar 'n brommend
gezang in de kamer onder hen.
‘Die zingt maar, sinds hij geërfd heeft, kind.’
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‘Bah - ik zing, zonder dat ik geërfd heb.’
‘Ja, hoe jij altijd zoo vroolijk kunt zijn!’
‘Waarom zou ik niet? Ik heb jou toch, en m'n kinderen en, en’, ze keek zoekend
rond, ‘en m'n amandelboompje! En dan - je kunt nooit weten wat voor goeds de
toekomst nog voor je bewaart.... Hoewel - 't is waar ook - ik heb nu heusch geen
reden om te zingen -’ ze keek heel bedenkelijk en wrong de handen in dwaze
wanhoop. - ‘Ik moet je 't wel zeggen, vader, mevrouw heeft me weggestuurd,
omdat....’
‘Omdat?’ hij sprong overeind, zijn gezicht strak van spanning, ‘waarom? 't is toch
niet waar?’
‘Omdat ik met de kinderen voor den grond ben gevallen.’
Ongerust zag hij haar in de oogen, die vergeefs trachtten ernstig te kijken.
‘Nee. 't Is niet waar. Ik zie 't al. Schaam je, je ouden vader zoo'n schrik aan te
jagen.’
‘Nee hoor, 't is maar gekheid.... Hè, ik wou dat ze nu maar 't eten brachten! heb
jij ook zoo'n honger? Als we rijk zijn, hebben we elken dag dessert en altijd bloemen
op tafel.... Ik ga vast zitten. Vooruit: tafeltje dek je.... Jammer, dat oome d e G r o o t
toch nooit 't gezicht van 'n heer zal krijgen, zooals jij, vader.’ Ze keek naar zijn
onbeduidend, maar regelmatig en fatsoenlijk gezicht. Toen blies ze haar wangen op
en maakte een onderkin: ‘Daar heb je meneer d e G r o o t , die pas 'n erfenis gedaan
heeft.’
‘Ssst’, waarschuwde vader toen hij gestommel op 't portaaltje hoorde.
De deur ging 'n heel klein eindje open en M i n a , het dochtertje van juffrouw
P r i e m e wrong zich naar binnen met een open schaal dampend eten. Ze gluurde
van onder op naar B e r t a en haar vader, zette den schotel met 'n haastig, schuw
gebaar neer, keek nog even met een snellen loerblik naar hen en wrong zich weer de
kamer uit.
‘Morgen Zondag’, zei B e r t a fluisterend, ‘dat kan je aan M i n a 's hoofd zien; de
peentjes zijn weer aan bosjes
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gebonden. Heb je 't niet gezien, al die vlechtjes op haar rooie hoofdje?’
‘Ik let niet op zulke malle dingen.’
Van beneden klonken weer eenige brommend-gezongen tonen.
‘Ugh daar heb je hem weer. Wat zou 't toch heerlijk zijn als we 'n klein huisje voor
ons apart hadden, en dan buiten! Als “de prins” toch van plan is te komen, hoop ik
maar, dat hij 't gauw doet.’
‘Kind, wat zeg je toch 'n malligheden. 't Loopt nooit goed met je af.’
De deurknop piepte en door 'n kier kwam M i n a weer binnen; ze bleef even in 'n
betrapte houding staan, vroeg met 'n schorre fluisterstem of meneer klaar was en
nam met schuldige gebaren de tafel af.
‘En nu gaan we ons gezellig inrichten,’ zei B e r t a .
Ze schoof met bedrijvige opgewektheid den ouden leunstoel bij de kachel, maakte
'n pijp voor vader klaar, haalde haar werkmand en een boek voor den dag. Ze ging
op een laag stoeltje zitten, nam een tafeltje vóór zich en terwijl ze de hand hield
gestoken in een sok, klaar om te gaan mazen, bladerde ze in het boek, zoekend waar
zij gebleven waren.
‘We hebben gehad, dat - o ja, die taaie beschrijving van dat buitenhuis, en dat de
gravin maar een ondergeschoven kind was - dat is altijd in die boeken. Het is nu al
de tweede maal, dat ik je dat boek moet voorlezen, vader, als dit uit is, mag ik es 'n
keus doen... Wacht, daar komt weer iemand ons storen.’
Ditmaal was het juffrouw P r i e m e zelf, een bleek gezicht met opgegeten lippen
en dezelfde loerblik als haar dochtertje; ze dwong haar scherpziende oogen tot een
onverschillig rondzien en vroeg toen onnatuurlijk-vriendelijk: ‘Meneer K r a n s , of
u niet even zoudt willen komen, vraagt meneer d e G r o o t . Meneer zou u zoo graag
'n oogenblik spreken.’
‘Gauw terugkomen, vader.’
Maar hij kwam niet gauw terug en B e r t a hoorde
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lang en druk gepraat onder haar. Wat duurde dat toch lang - wat kon oome d e
G r o o t wel voor gewichtigs te vertellen hebben? Ongeduldig pookte ze in de kachel,
zette vast water op het petroleum-toestel voor de thee en begon toen ijverig te mazen.
Daar kwamen stappen de trap op; ze vloog naar het portaaltje om te zien of 't vader
nu eindelijk was. Werkelijk kwam hij naar boven; meneer d e G r o o t liep hem
eenige treden achterop om hem nog even iets in te fluisteren; toen dandineerde hij
langzaam weer naar beneden. Hij had een rok aan en een hoogen hoed op zijn rood
hoofd.
‘Heb j'em gezien, B e r t a ? Keurig hoor! kompleet 'n meneer is 't nou. Of dacht
je, dat hééren nooit dik waren?’
‘'t Kan me niets schelen hoe hij er uitziet. Kom nu maar gauw zitten en nu ga ik
eindelijk beginnen met lezen.’
‘Ik luister.’
Maar vader had er zijn hoofd niet bij, zelfs merkte hij 't niet, als ze ophield met
lezen. Toen ze het boek weg legde begon hij verstrooid heen en weer te loopen; en
ze moest twee- driemaal een vraag herhalen, vóór hij hoorde. Eindelijk haalde hij
een portefeuille met teekeningen en aquarellen voor den dag en ging die aandachtig
zitten bekijken. Slap, banaal werk was 't zonder eenige kracht of persoonlijkheid,
maar hij bezag ze lang met waardeerende oogen.
‘Ik moest er toch nog es mee naar 'n kunstkooper gaan....’
B e r t a zag hem verbaasd aan - vaders werk was altijd geweigerd geworden en
ze begreep niet, dat hij zich nu weer daaraan wilde gaan blootstellen.
‘Meneer d e G r o o t wil er een paar koopen. Hij heeft ze vroeger wel es van me
gezien’, vertelde hij met 'n verguld gezicht.
‘Ja? dat is nu nog al aardig van 'em.’
‘O, 't is geen kwaaie vent - heusch! als hij er maar wat netter uitzag! Heb j'em
zooeven gezien - chic.’
Na 'n pauze vroeg hij:
‘Zou je niet graag rijk zijn, B e r t a ?’
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‘O, jawel. Ik zou dadelijk buiten gaan wonen.’
‘Met?’
‘Met jou, natuurlijk. Je bedoelt.... o, dàt gebeurt niet.’ ............................................
Aan den voorkant van het huis, in de nauwe straat was het altijd roezig en lawaaiig
van rommelende wagens en ratelende rijtuigen, getjingel van trams en hard-klinkende
voetstappen. Maar aan den achterkant was de mooie, wijde stilte van een grooten
tuin. Op B e r t a 's wensch was de woonkamer aan dezen kant van 't huis. Hier had
ze de illusie buiten te wonen. Wanneer ze achterin in de kamer zat, zoodat ze alleen
recht voor zich uit kon kijken, zag ze niets dan 'n wijd stuk lucht met 'n boomengroep
er tegen aan, 'n door de omlijsting van het raam afgesloten landschap. De tuin, nu
een bloemisterij, was vroeger 'n oud buiten geweest; eenige oude beuken waren nog
blijven staan.
Ze hield veel van dien tuin, ze hield van de jongaangeplante iepjes en berkjes,
altijd mooi, iederen dag anders in hun gevoelig-meeleven met de wisselende
stemmingen van de lucht; ze hield van de vochtige lucht van pas omgespitte aarde
en den eigenaardigen sterken geur van vergane bladeren; ze vond 't prettig te kijken
naar de trekkassen, waar door 't groenige glas heen de bonte bloemenhoofdjes
schemerden.
Als de tuinbaas 's morgens vroeg aan het spitten was, volgde ze dikwijls 'n heelen
poos zijn bewegingen; kalm voortwerkende zonder haast, zette hij telkens den
vierkanten voet krachtig op den schop, die knarsend drong in de vezelige aarde, en
smeet dan den zwarten hap om.
En dat ging zoo door, totdat de harde, eentonige grond was veranderd in een
woelige lap kluiten en bonken, waar een fluweelige gloed overkwam. Als hij dan
even rustend op zijn schop, opkeek en haar aan het raam zag, riep hij haar een goeden
morgen toe of vroeg hoe 't met haar planten ging. Ze ging wel eens bij hem in den
tnin praten en alles wat hij zei was prettig, omdat 't zoo heel gewoon en natuurlijk
was.
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‘Ik kan alleen over mezelf praten, weet je.’
En dan was 't over zijn tuin.
Met zijn bruin, verweerd pak paste hij zoo goed in z'n omgeving; hij had in zijn
doen zoo heelemaal 't rustige van den man, die zich met menschen weinig bemoeit,
die eenvoudig werkt wat gedaan moet worden en verder afwacht, wetende, dat wat
gebeurt, goed is. Al zijn denken en zorgen waren voor den tuin, zijn heele leven was
daar.
Zondagsochtends was er niemand in den tuin te zien, maar dat was voor B e r t a
geen bezwaar, ze mocht er ten allen tijde komen. Ze had er dezen morgen bijzonder
veel lust in, het zag er buiten alles zoo heerlijk en stralend uit. Maar eerst wilde ze
haar amandelboompje begieten; bloeiende heesters hebben veel water noodig, zei
baas N e e r h o e v e . Toen ze naar beneden ging om uit de keuken wat regenwater
te halen, kwam ze in de gang juffrouw P r i e m e tegen met 'n kop koffie op 'n blaadje.
‘Toe, juffrouw B e r t a , brengt u dat even bij meneer d e G r o o t . M i e n t j e ister
niet, en ik zien er zoo uit. Kijk es, m'n handen - en ik kan m'n melkpan geen minuut
alleen laten.’
B e r t a wilde weigeren; ze bemoeide zich altijd zoo min mogelijk met meneer
de Groot.
‘Toe, gauw asjeblief.... hoor ik daar niet m'n melk overkoken? tjeetje, m'n schoone
kachel.’
Ze duwde B e r t a het blaadje letterlijk in de handen en stormde naar de
keukenkachel terug. B e r t a dacht er over het blaadje eenvoudig neer te zetten en
haar gang te gaan, maar, 't was toch eigenlijk zoo'n kleine moeite. Als oome d e
G r o o t nu maar niet zoo langdradig was. Ze tikte op zijn deur. Een luid-uitgegaapt
‘ja’ volgde en ze ging binnen. Meneer d e G r o o t zat vadsig in 'n manden stoel,
waarvan de leuning door zijn dikken rug uitpuilde. Hij strekte juist zijn beenen
rekkend naar voren en bracht geeuwend de handen boven zijn hoofd samen, zoodat
het vest over z'n dikke maag opsjorde.
‘Morgen, meneer.’
Dat was 'n andere stem dan hij verwacht had, hij
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sprong overeind, wrevelig, dat ze hem in zoo'n onvoordeelige houding gezien had,
en ook éven onthutst over 't spotachtig lachje om haar lippen. Haastig trok hij zich
het vest naar beneden en schoof z'n halsboord recht.
‘Dag, juffertje.... stil, Puck.’
Puck, z'n stijf, dik lijf vooruitschroevende, kwam met schorre blafjes op haar af,
snuffelde met z'n zwarten, rimpeligen snoet over haar schoenen en bleef toen, zijn
uitpuilende oogen vol verwachting, kijken naar hetgeen ze in de hand had.
‘Arme Puck’, zei B e r t a , ‘wat wordt je dik - je kunt haast niet meer voort.’
‘Ja, 't stomme dier is asthmatiek.... Ekskuseert u mijn pantoffels - ze zijn anders
niet leelijk - een van de vele, die de dames voor me gewerkt hebben.’
B e r t a kwam met haar blaadje naar het tafeltje, waarbij hij had gezeten. Om plaats
te maken, duwde zij zijn openliggend boek wat opzij. Hij dacht, dat ze probeerde in
het boek te kijken; haastig sloeg hij 't dicht.
‘Hoho, da's geen boek voor u. Nee, nee, nòu niet, ziet u’, en met 'n geheimzinnig
lachje, dat oolijk moest verbeelden: ‘als u getrouwd was, dan wel.’
B e r t a keek minachtend naar het vieze bibliotheekboek, vol vetvlekken en zwarte
duimen.
‘Ik ben er in 't minst niet verlangend naar.’
‘Kom, kom - u weet wel: verboden vruchten.’
B e r t a maakte 'n beweging naar de deur.
‘Nou - en wat zegt u er wel van? van 't nieuws? dat hebt u toch zeker wel gehoord?’
‘Wat dan?’ vroeg ze onverschillig.
‘Van m'n erfenis.’
‘O ja’.
‘Ja, ja. Ze mogen nu wel respekt hebben voor meneer d e G r o o t ’.
Met een spottend gezicht keek B e r t a naar dat dikke wezentje op rooie pantoffels,
met 't vettig glimmende vest, het opgeblazen gezicht en de gezwollen fletse oogen.
En dáár moesten ze nu zoo'n respekt voor hebben!
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‘U denkt: wat kan mij het schelen. Voor mij maakt 't toch geen verschil, niet waar?’
‘Ach nee, dat niet.’ Ze wilde weggaan, maar hij hield haar weer met 'n opmerking
terug.
‘Maar - wie weet - je kunt 't nooit zeggen. Is die mevrouw, hoe heet ze ook, waar
u bent, nou nogal aardig voor u?’
‘Zeker. Hoe komt u daar nu opeens aan?’
‘Ja weet u. Ik denk wèl aan 't lot van anderen. 't Is toch ook niet alles voor je, zoo
kinderjuf te spelen.’
Ze keek hem verbaasd aan.
‘Hoedat? ik houd dol van kinderen en als ik er geen plezier in had...’
‘Kom, kom gekheid, dat je 't nou niet voor je plezier doet, dat weten we allemaal
wel. Dat is zoo klaar als 'n klontje. Daarom vraag ik: is die mevrouw nogal aardig
voor je... u... Juffrouw is nou eenmaal niets. De minste mevrouw is nog meer in de
wereld dan de beste kinderjuf.’
‘O, de wereld!’ zei B e r t a kleurend van ergernis.
‘Ja, de wereld. Dat is alles hoe ze je behandelen, enne - nee, loop nou es niet weg
- daar wou ik net opkomme, die erfenis, waarmee je dacht toch niets te maken te
hebben - als dat nu es wèl zoo was?’
‘Ik behoor misschien ook onder de erfgenamen?’ spotte zij, ‘of wel u benoemt mij
tot de uwe? Nu vóór dien tijd zie ik u dan nog wel.’
‘Nee ga nu niet weg. Dat jonge volkje is altijd zoo haastig. Ga daar nu eens even
bedaard zitten. Hier voor de raam dat is wel aardig voor je. Er is nogal passage. Zoo
jammer, dat vader de kamer vóór juist als slaapkamer gebruikt en achter huist. Bij
dit uitzicht is altijd wat te zien.’ Hij schoof een gemaakte, hard-groene plant met
vloeipapieren knipsels er om heen, wat weg en wees met 'n uitnoodigend gebaar naar
de ouderwetsche vensterbank. Zich afvragende wat meneer d e G r o o t toch wel
kon te vertellen hebben, keek ze naar ‘het uitzicht’: een slagerswinkel met stapels
geel vet voor het raam en vormelooze bonken vleesch met sterk-blauwe en roode
plekken. Daar-
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naast was een klein snoepwinkeltje; tegen de onsmakelijke, groezelige ruiten hingen
glimmend-rose maskers dom te lachen tusschen stopflesschen met gekleurd drop en
blauwsel en een klomp opelkaargeplakte dadels met groote happen er uit.
Een paar opgeschoten jodinnetjes in fluweelen jurken en wijd-uitstaand kroeshaar,
stonden elkaar op de hand centen uit te tellen, en te beraadslagen of ze al of niet
zouden binnengaan.
‘Die staan al zoo lang te prakkezeeren,’ zei meneer d e G r o o t , ‘wacht, daar gaan
ze. Geen onaardig bakkesje, die eene. Wat zouden ze nou koopen? ah, zuurtjes!’
Het verzakte, klemmende winkeldeurtje werd weer opengeduwd, het schorre
belletje tjingelde geweldig, de meisjes kwamen er weer uit; ze staken giegelend
tegelijk hun neuzen in een puntzakje en slenterden toen gearmd weg. Het belletje
tjingelde droefgeestig voort.
‘Dat belletje belt wat af op 'n dag. Ik heb soms maar werk om te gaan kijken wie
er nou weer is binnengegaan,’ zei meneer d e G r o o t gewichtig. ‘Ik merk graag
alles op, weet u. Kijk, zal ik u eens wat moois laten zien?’
Hij nam 'n lijstje van den schoorsteenmantel en reikte het haar met 'n buiging aan.
Het bevatte zijn eigen portret: ten voeten uit stond hij er, het hoofd uitdagend naar
achteren, een breede ketting over zijn maag, in de eene hand 'n hooge hoed, en de
andere van voren tusschen zijn jas gestoken, met de pink bevalligjes naar buiten.
‘Nou... waarom lacht u?’
‘Ik weet niet, ik vind 't zoo grappig!’
‘Grappig! grappig! ik zou wel es willen weten, wat dááraan voor grappigs is! 'n
Kranige vent, zou ik zeggen. Vader krijgt er een.’
‘Vader? kom...! Nu, ik moet uit. Dag meneer d e G r o o t .’ En weg was ze.
In de voorkamer gekomen, bedacht ze zich, dat ze nog steeds vergeten had de
getarnde voering van het gordijn te naaien. Toen dat klaar was, ging ze den
uitgerafelden kant van het karpet bijwerken, ze was er bijna
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mee klaar toen ze 'n zwaren stap naar boven hoorde komen. Dat was zoowaar weer
oome d e G r o o t !
Blazende riep hij: ‘Is u daar meneer K r a n s ?’
B e r t a hield zich stil. Toen stak hij z'n hoofd om de half-openstaande deur.
‘O, pardon, ik dacht, dat er niemand was; dat u uit was. Ik kwam vader de courant
terugbrengen, die hij me vanmorgen leende. Ik had 'em graag nog gesproken voor
ik uitga....’
B e r t a lag op haar knieën aan het karpet te naaien, zonder opkijken zei ze kort:
‘Vader komt nog zoo gauw niet. Zegt u mij de boodschap maar.’
‘Ja, dat kan ook best.’ Hij bleef staan toekijken hoe ze 'n nieuwen draad door de
naald stak, die handig door het dikke karpet prikte en met 'n kort zwaaitje van den
arm, den draad weer ophaalde. Drommels handig!
Toen het stil bleef, keerde ze zich naar hem om en ze kon 'n lachje niet
onderdrukken over de gedaanteverwisseling, die hij had ondergaan: in plaats van het
zeezieke, opgesjorde vestje en de rood-fluweelen pantoffels had hij nu 'n gekleede
jas aan met 'n witte das en verlakte laarzen, die blonken als spiegels. Ze bekeek hem
spottend, maar hij nam 't op voor verrassing en bewondering, legde zijn hand op zijn
hart en maakte weer 'n buiging voor haar. Ze lachte hardop.
‘Gaat u naar 'n bruiloft?’
Hij keek haar oolijk aan. ‘Bruiloft? nog niet. Naar 'n begrafenismaal. Eigenlijk
was de begrafenis al gisteren, maar vandaag komt de familie, verre familie en zoo,
bij elkaar - gister kon dat niet goed. Erven, zei u? nee, o jee, nee! 'n nicht van me,
stokoud en arm, weet u, als de mieren. Eigenlijk maar goed, dat ze gekrepeerd is.
Voor mij 'n heele rust. 't Mensch heeft me wat 'n brieven geschreven. Opdokken ziet
u’ - hij schoof zijn duimen geldtellend over zijn wijsvinger heen en weer. ‘En waarom
ik juist? omdat ik als kwajongen 'n tijd bij d'r in huis ben geweest. Ze verbeeldde
zich altijd, dat ze me had opgevoed. Dus omdat zij vroeger an me verdiend heeft, -
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zooiets doe je toch niet voor niks, - zou ik haar gaan moeten onderhouden ook! Nee,
ik zeg, ieder moet maar zien, dat ie z'n eigen bedruipt.’
‘Dat zeg ik ook. En nu uw boodschap...?’
Hij keek haar aan. Wat had ze toch 'n prettig, frisch gezicht; wel beschouwd was
ze eerder leelijk dan mooi, maar in de oogen zat 't èm - die bruine oogen, die altijd
lachten. Toen bekeek hij zich zelf in den spiegel, stak zijn twee duimen nuffigjes in
zijn zakken en kwam leuk dandineerend naar haar toe.
‘En hoe vindt u me nu wel? 't staat 'em wel goed, hee, de ouwe man?’
Ze zweeg opzettelijk.
‘U wilt zeggen: Niet oud. Nee, dat istie ook niet. En z'n hart is ook jong, dat is 't
'em.’
Hij zag haar schalks aan. ‘Juffrouw P r i e m e zeit daarnet toen ze me zag
aankomen: “Gut, ik denk al, daar loopt 'n vreemde jonge meneer de trap op. Goed
mensch, juffrouw P r i e m e . En M i e n t j e ook wel - die komt wel terecht. Die is
getrouwd vóórdat je 't weet - let es op.”
“Hadt u vader te vragen... o, de huur soms? die heeft vader u toch zeker gisteravond
gebracht.”
Ze stond op.
“Nee. Daar heb ik 't ook niet over...”
“O! dan heeft vader 't vergeten.” Ze kleurde van schrik over 't verzuim.
Gisterochtend sprak hij er over, dat 't de dag was. 't Zal wel hier in z'n schrijftafel
klaar liggen. Ja... maar de sleutel...’
‘Wat staat zoo'n kleurtje u goed.’
B e r t a kleurde nog meer van ergernis.
‘Nee, juffertje, 't is nièt om de huur en 't is wèl om de huur. Ik denk er over, om u
de huur op te zeggen.’
‘O - u wilt 't heele huis gaan bewonen?’
‘Ja, juist, maar niet alleen -’, hij zag haar weer ondeugend aan.
‘Meneer d e G r o o t ,’ zei B e r t a ongeduldig, ‘ik heb heusch geen tijd meer.’
‘Met andere woorden: 't Moet nou maar uit zijn met
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de raadseltjes. Nee, u begrijpt er niets van! u ziet er anders zoo dom niet uit. Maar
als we nu es gingen combineeren? vader komt bij meneer d e G r o o t , en meneer
d e G r o o t komt bij vader; vader heeft 'n dochter, 'n allerliefste dochter zelfs en
meneer d e G r o o t heeft geërfd - nou....?’
Sprakeloos staarde ze hem aan. Nù had ze hem begrepen.
‘Wat zeg je er van? Geen kinderjuf meer zijn bij lastige kinderen en ingebeelde
mevrouwen, maar mevrouw d e G r o o t zijn, 't heele huis hebben en altijd op mijn
groote voorkamer mogen zitten en geen zorgen meer hebben voor later. En vader
niet meer lesgeven. Is dat geen buitenkansje?’
Verbijsterd volgde B e r t a zijn woordenvloed; ze zag zichzelf al naast hem zitten
voor het raam, kijkende naar hetgeen aan den overkant van de straat voorviel. Op
haar bleek gezichtje kwam 'n pijnlijke glimlach. Die malle vent toch! Toen barstte
ze uit in zenuwachtig lachen.
‘Ja, jufjelief, 't komt wat onverwachts hee -’; hij ging naar haar toe en wilde haar
hand vatten. Ze week beslist achteruit.
‘Meneer d e G r o o t , laat ik u kort en goed zeggen, dat vader en ik niets met u te
maken willen hebben’.
‘Oho! de komedie nog wat volhouden! dacht je, dat ik 't niet gesnapt had, waarom
je mij daarnet de koffie kwam brengen?’
‘Dat had juffrouw P r i e m e me verzocht. Ik heb niets met u te maken en vader
ook niet’.
‘Vader ook niet? die was er anders wel voor te vinden’.
‘Dat is 'n leugen!’ riep ze heftig. ‘Daar geloof ik geen woord van.’
‘Zooals je wilt, juffie, maar als je je heele leven getobd hebt, wil je ook wel es
rust hebben op je ouwen dag - dat zal je nog wel es merken. Kom, denk er nog es
rustig over. 't Komt ook zoo onverwacht en jullie zeggen meestal nee als je ja meent,’
zei hij vergoelijkend.
‘Meneer d e G r o o t , ik zeg neen en ik meen neen.
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Het is heusch heel mooi van u,’ zei ze spottend, ‘dat u zooveel belang stelt in vader
en mij.... Ik ben heel gelukkig in m'n betrekking als kinderjuffrouw, hoe min “de
wereld” dat ook vinden mag, en ik kan u verzekeren, dat ik nog liever schoonmaakster
zou worden dan uw vrouw.’
‘Ho, ho,’ lachte hij luidruchtig, ‘wat 'n opgewonden, overdreven praatjes! Jawel,
juffertje, 't is ons niet voornaam genoeg, hee? - we hadden liever 'n jong rijk meneertje
- maar die zal niet om je komen, heusch niet, mamsel! Die zijn er maar niet voor 't
opscheppen. Ik moet zeggen, je behandelt me netjes - ik die je nog wel zoo'n
buitenkansje wil bezorgen. - Maar, 't is waar, op dankbaarheid moet je in de wereld
nooit rekenen.’
‘Er valt verder niets te zeggen. Zoodra vader thuis komt, zult u 't huurgeld
ontvangen - vader wil met Mei verhuizen - 't spijt me, dat we ditmaal in gebreke zijn
gebleven.’
‘Spijt, dat zal je je heele leven houden. Let maar op, je zult nog wel es aan me
denken, verwaand juffie.’ Meneer d e G r o o t ging met langzame, waardige passen
de kamer uit.
Ze bleef staan nadenken over het gebeurde. Wat 'n mal tooneel toch! zij, twistende
met oome d e G r o o t , van wien ze altijd vies geweest was, en die haar nu als een
nobele, oude minnaar zijn erfenis kwam aanbieden! Ze hoorde weer alles wat hij
gezegd had, al die heerlijke vooruitzichten, die hij haar had voorgespiegeld; haar
boosheid zakte en ze zag langzamerhand alleen 't komieke van 't geval. Ze zou alles
in kleuren en geuren aan vader vertellen - vader, ja, dat de malle vent er dièn bij
gehaald had - dàt was heel erg en ongepast. Vader zou wel oor hebben naar zoo iets!
Natuurlijk konden ze hier niet blijven wonen; ze moesten naar kamers uitzien in 'n
heel ander gedeelte van de stad. Wat 'n last en 'n moeite! en dat alles om die malle
erfenis van oome d e G r o o t .
Ze had 't er warm van gekregen, haar wangen gloeiden en ze was zoo vervuld van
't gebeurde, dat ze de deur niet had hooren opengaan en nu in eens juffrouw P r i e m e
voor zich zag staan.
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‘Wat komt u doen?’ vroeg ze hoog.
‘Ik kwam kijken of “de Kerkbode” hier soms ligt’, ze keek zoekend de kamer
rond, met onderwijl 'n haastigen, scherpen blik op B e r t a .
‘Meneer de G r o o t was net hier, nietwaar? keurig zag hij er uit, 'n nette man toch.
Hij heeft mij gevraagd voor 'n dineetje ergens in 't restaurang. Hij heeft u zeker ook
verzocht?’
‘Moet u nog meer weten?’
Juffrouw P r i e m e liet zich volstrekt niet uit 't veld slaan.
‘Zoo, zoo, heeft hij daarover niet gesproken....?’
‘Ik heb niets te maken met meneer d e G r o o t . Heeft u verder nog iets te vragen?’
‘Ik hoef verder niets te vragen. Ik begrijp er al alles van. Hij is je niet voornaam
genoeg, trotsch, dom nufje.’
B e r t a zette de deur wijd open en zei met 'n uitnoodigend handgebaar: ‘Mag ik
u verzoeken, juffrouw P r i e m e .’
Ze maakte werkelijk aanstalten om te gaan, maar ze wilde er eerst nog 't hare van
zeggen en met de hand op de deurkruk, zei ze, wit van drift en ongeloofelijk snel
sprekende: ‘Je moest liever dankbaar zijn, dat wijze, oudere menschen je willen
voorthelpen! Je hoeft heusch je neus niet op te trekken voor meneer de G r o o t . Dat
is goed als je achttien jaar bent, maar als je twee en dertig bent, moet je wijzer zijn.
En dan mag je heel blij zijn, dat 'n nette man je nog hebben wil, al istie dan wat ouder
en dat ie voor je zorgen wil en je wat wil nalaten. Ik zeg je, 'n buitenkansje.’
B e r t a wilde haar in de rede vallen maar juffrouw P r i e m e 's woordenvloed was
niet te stelpen; opgewonden, en met steeds hooger stem ging ze door.
‘En je vader zal d'r ook raar van opkijken - de man heeft anders wel 'n rustigen,
ouwen dag verdiend - z'n heele leven heeft ie voor jou gesjouwd - kinderen is
ondankbaar goed, dat is maar waar.’
‘Zwijg. Mijn vader verkoopt z'n dochter niet zooals u gedaan hebt.’
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Juffrouw P r i e m e 's oogen fonkelden kwaadaardig. ‘Kinderpraat. Ik heb voor m'n
kind gezorgd en daar hêjij geen verstand van. Dat hêje je nooit kunnen zetten, hee,
dat zij hoogerop is gegaan en dat jij dezelfde kale juf bent gebleven. En nou, dat je
kan, nou wil je niet. Verkoopen - ik zeg je, kinderpraat. Omdat je nou dient bij rijke
menschen, wat doe je anders dan dienen - dienen, versta je, daarom hoef je zoo'n
verbeelding niet te hebben. En hoe loopt 't af met die meisjes, die zoo'n grooten mond
opzetten? Je zal nog es bij m'n dochter komen bedelen! let op m'n woorden.’
‘Wilt u nu gaan....’
‘Ja, gaan zal ik, maar dat maakt de zaak niet beter. En voor je vader, 't is maar 't
ergste - de man, die heel wat anders verwacht had - En dan zoo'n fijn dineetje in 't
restaurang.’
B e r t a hoorde hoe ze in de gang haar woordenvloed voortzette, de woorden,
‘trotsch nest’ en ‘dineetje’ klonken er telkens bovenuit en de stem van meneer de
G r o o t zei iets van menschen, die met geweld hun geluk vertrappen.
Ze kon het in huis niet meer uithouden, haalde hoed en mantel, ging de straat op,
sloeg het zijstraatje in, dat toegang gaf tot de kweekerij. De sneeuw van gisteren was
na 'n regenbui weer weggesmolten, alleen hier en daar nog 'n wit schubje op de
dakpannen.
De tuin was vol violetten nevel en 't glimmend gewirrel van de duizenden gladde
boomtakjes, die glansden in de zon.
Maar B e r t a zag niets; driftig liep ze langs de rieten omheining eenige malen den
tuin om. Langzamerhand kwam ze onder den invloed van de rust, die lag over de
dingen. Er was iets vredigs in de oude roode daken in de verte, in het positief-oplijnen
van den kerktoren en in de lange, gelaten lijn van het schip; nu en dan kwam uit de
kerk 'n deunende galm aangolven over de stilte. Heel fijntjes en ieltjes stonden de
berkjes tegen den grijzen hemel. De lucht was prettig-prikkelend, vol fijn leven, dat
in je drong en je opwekte. Ze haalde diep adem en richtte zich met 'n ongeduldige
beweging hoog op als om de herinnering
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aan leelijke dingen met geweld van zich af te zetten. Ze werd bedaarder, begon
langzamer te loopen en rond te kijken.
De kweekbedden lagen uit in lange, zwart-paarse reepen, de kantjes netjes
afgesneden, de versch-omgespitte aarde week en vochtig. 'n Paar blauw-zwarte
kraaien liepen er zoekend en pikkend heen en weer; toen B e r t a dichterbij kwam,
vlogen ze op en scheerden met zeilende vleugels in 'n grooten kring de lucht in. De
glazen van de bakken stonden op 'n kiertje en de matten waren opgerold; door het
beslagen en bedrupte glas schemerden allerlei frissche groentjes. Telkens stond ze
nu stil, het beklemmende gevoel, dat door het gebeurde over haar gekomen was, ging
steeds meer van haar weg.... Kijk, daar stonden waarlijk al 'n paar sneeuwklokjes in
't gras en daarginds in 'n mollig, zwart perkje al krokussen; door de donkere, rulle
aarde kwamen ze parmantig geprikt, de groene sprietjes, puntig als priemen; en ja,
de kamperfoelie tegen het vermolmde priëeltje had al heele-kleine groene kooltjes
langs zijn dunne ranken. De leiboompjes, opnieuw opgebonden met rooie en gele
tenen, leken vol kleurige, vroolijke strikjes.
In het laantje van de coniferen kwam ze baas N e e r h o e v e tegen.
‘Zoo, juffer, daar doet u goed aan nog es te komen. 'n Mooie tijd nou. Iederen dag
iets nieuws te zien.’
Ze keek naar zijn rustig gezicht met den ringbaard en de goedige, blauwe oogen,
onwillekeurig dacht ze toen aan 'n ander gezicht, rood en gezwollen, met opgeloopen,
fletse oogen. Toen kwam 't haar alles weer voor den geest en ze zuchtte.
‘Hoe is 't? wil 't niet best?’
‘Jawel, N e e r h o e v e . Maar d'r kunnen je wel es gekke dingen overkomen.’
‘Zegt u dàt wel. Daar is mij ook iets overkomen. Weet je wel dat ik zoo'n mooie,
groote hasalia had staan, 'n mollus, verleden bekeek ik 'em es en toen dacht ik: 't is
uit hoor, de harde vorst heit 'em doodgeknepen. En 't speet me toch zoo. En nou,
warempel ontdek ik me gisteren 'n groen puntje, zoo groot als 'n speldeknop -
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maar dat is me al voldoende; de eene helft is toch nog niet dood. Dat is 'n buitenkansje,
ziet u. Komt u mee in de groote kassen? Daar heb ik nou heel wat staan.’
Hij ging haar voor in de kas, 'n zoete, geurige lucht stroomde haar tegemoet. Het
middengedeelte stond vol bloeiende sneeuwbal-heesters; van de flinke, houten takjes
af boogden zacht de teere steeltjes naar de ontelbare kleine bloemetjes neer, die zich
rondden tot 'n zacht-groenig-witten bol, wiegelend bij de minste dreuning.
‘Doet dat je hart geen goed om dat te zien? 't is me altijd 'n leegte als die weer
gedaan zijn... En daar heb je de seringen.’
‘Prachtig, baas. Maar laat m' er liever weer uit. 't Is me hier te benauwd met die
zoete, zwoele lucht.’
‘Precies. Voor zoo'n gezonde, flinke plant als jij deugt de kou beter. Ziezoo, buiten
is 't goed. Heb je de kerstrozen gezien?’
‘Neen.’
‘Heb je die niet gezien? hoe is 't mogelijk? en je bent er langs gekomen. Kijk, hier
zijn ze.’
Hij ging op z'n hurken zitten en duwde de harde, forsche bladeren van de kerstrozen
wat op zij.
‘Ze verstoppen zich altijd zoo - tegen de kou, weet je? Wil je er een paar?’ Hij
sneed er eenige af en reikte ze haar aan, zuiver-witte bloemen, uit het groene hart
kwamen de ontelbare meeldraden als 'n kleine gouden sproei.
‘Wat ruikt 't toch altijd aardig in zoo'n tuin, baas. Heerlijk om den geheelen dag
buiten en met planten bezig te zijn. Je bent toch wel gelukkig, dat je tuinman bent.’
‘En of! Ik zou met niemand op de heele wereld willen ruilen. Met den rijksten
meneer niet. Nou, maar jij heb toch ook plezier in je leven en in je werk? Dat kan ik
je wel aanzien.’
‘Ja zeker. Ja, en wel beschouwd zou ik ook niet met je willen ruilen, want ik houd
toch nog meer van kinderen dan van planten.’
‘Die zijn anders heel wat gemakkelijker dan dat goedje waarmee jij te doen hebt.
Ze zijn dankbaar voor alles
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wat je voor hen doet en ze spreken nooit tegen... Los weertje...’, hij keek naar de in
eens grijs geworden lucht. ‘Er komt weer zoo'n buitje, dat 's de derde vandaag.’
Het begon plotseling te regenen en te hagelen en B e r t a vluchtte lachend onder
het afdakje van de tuinmanswoning. Hij gaf er niet om; met z'n gewone, rustige
stappen kwam hij achteraan.
‘Ga es mee naar binnen. Dan zal ik je wat moois laten zien.’
Hij wees naar het kozijn, waar eenige hyacinthen in trekflesschen stonden; er zaten
papieren zakjes bovenop. ‘Dit is de mooiste, die ik heb.’ Hij nam er een uit de rij,
en lichtte er het papieren huisje af.
Op het wijde, open gedeelte van de flesch troonde de rood-achtige, schilferige bol;
er zat 'n kroontje van groen bovenop, 'n stevig, rond muurtje, dat de nog sluimerende,
vreemde prinses stijf gevangen hield; diep binnenin zag men een slip van haar blauwe
kleed. Onderaan hingen de begeerige wortels, lange, dikke vezels, die groen leken
door het gekleurde glas. Hij zette de flesch weer neer tusschen de anderen.
‘Beter gezelschap kan je niet hebben; zoo: het papier er weer op. Dat is om de
bladen wat tegen te houden, weet je; als ze te veel licht hebben, dan groeien ze,
groeien ze maar en dan blijft er voor de bloem niks over. Ga je er vanmiddag weer
op uit met vader? 't weer is goed, alleen nu en dan 'n scheutje, maar buiten merk je
daar haast niks van.’
‘Van hier uit heb je 'n aardig gezicht op je tuin, baas. Kijk, de zon schijnt al weer.’
Nu zat alles vol parelen. De beuken hadden zilveren schitterlijntjes langs de natte
twijgjes; de regendroppeltjes dansten en trilden, en de glimmende hulst was vol
lichtgewiemel.
‘Wanneer neem je nou die strooien knoeten weg van de stamrozen, N e e r h o e v e ?’
‘O, vooreerst niet. Vóór dien tijd zien we elkaar nog wel.’
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‘Ja? nu, ik moet weg, hoor. Dag baas, tot ziens.’
Ze had veel meer lust om hier te blijven, langzaam liep ze den tuin uit, en traag
lichtte ze het klinkje op van de deur in de schutting. De kerk ging net uit en de straat
was druk en zwart van de menschen, B e r t a moest tegen den stroom op; ze werkte
zich er vlug doorheen en vond tot haar blijdschap de voordeur van haar huis open
staan. Nu behoefde ze tenminste niet dadelijk het valsche gezicht van juffrouw
P r i e m e te zien. Vader was thuis.
‘Dag, vader.’
‘Zoo.... ook uitgeweest?’
‘Ja, in de kweekerij, heerlijk.’ En na 'n poos: ‘Meneer de G r o o t is hier geweest.’
Ze had het gewoon en luchtig willen zeggen, maar dat lukte niet best en 't klonk
gedwongen.
‘En - wat heb je.... gezegd?’ Hij stond voor het raam met den rug naar haar toe.
Met 'n plotseling angstig vermoeden keek ze naar hem.
‘Hoe - gezegd?’
‘Hij heeft je toch zeker gevraagd of....?’
‘Gut, vader, hoe weet jij dat?’
Hij wendde zich half naar haar om, haar blik vermijdende. Zijn houding verried
hem.
‘Ik heb 'em gezegd, dat ik liever schoonmaakster zou worden dan met hèm te
trouwen. Dáár dan.’
Stilte.
‘Je zoudt toch goed bezorgd geweest zijn, als....’ begon hij weifelend.
‘Zwijg toch, vader, schaam je toch!’ Ze schrikte zelf van haar toon.
Beiden keken 'n poos zwijgend naar buiten. Toen zei ze:
‘Ik dacht, ik heb altijd gedacht, dat je veel van me hieldt....’
‘Ja, natuurlijk. Ik dacht, dat 't voor je geluk....’
‘Noem je dàt geluk? Zou dat m'n geluk zijn, als ik trouwde met dien man, voor
wien ik niet de minste achting heb - laat ik liever zeggen, voor wien ik walg! Je zoudt
me dus aanraden om 't laagste en gemeenste te doen wat
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er bestaat? Ik zou geen greintje eerbied meer voor mezelf hebben als ik dàt deed.’
‘Zoo bedoel ik 't ook niet.... Je weet niet wat 't zeggen wil, later zonder iets achter
te blijven.’
‘Maar ik ben toch gezond! Ik kan toch werken! Ik kan toch m'n brood verdienen!
Dat doe ik nu immers ook! Ik ben zoo altijd heel gelukkig geweest. Ik zou 't niet
anders willen. Heb ik ooit geklaagd?’
‘Ja, maar ik herhaal - later, als ik er niet meer ben - en je weet niet wat 't is....’
‘En ik herhaal, dat ik liever schoonmaakster word als 't dan zoo moest loopen, dan
mezelf te verkoopen. Daarvoor vind ik mezelf te goed.’
Hij bleef besluiteloos naar buiten staan kijken, met de handen in de zakken.
B e r t a ging alle kleine gebeurtenissen van den laatsten tijd na, gebeurtenissen
waaraan ze 't oogenblik zelf geen beteekenis gehecht had - maar nu ze zich die
terugdacht, merkte ze, dat ze leidden tot de bevestiging van de waarheid, waaraan
ze maar niet gelooven wou.
‘Bah, bah, bah!’ zei ze met de kleine vuist op de tafel slaande. ‘Ze hebben zich
beneden gespitst op den koop die meneer de G r o o t ging doen. Hij heeft die met
hen besproken. Daar stond 'n lekker dineetje op als de koop lukte. En daar twijfelde
hij geen oogenblik aan. Hij vond, dat ik wàt vereerd mocht zijn. Hoe noemde hij 't
ook weer? o ja, 'n buitenkansje. Jij vindt 't zeker ook 'n buitenkansje, vader?’ ‘Altijd
eerlijk zijn B e r t a ,’ zeien vader en moeder altijd tegen me, toen ik nog klein was,
en nu zou je willen, dat ik zoo'n schandelijke leugen, zoo iets in-gemeens’....
Ze barstte in tranen uit.
‘'t Is net of ik nou niet meer van je kan houden.’
Verlegen met zichzelf stond hij naar haar te kijken. Hij wist niets te zeggen; zette
'n glas water voor haar neer en ging aan tafel zitten.
Het koffieuur 's Zondags, de eenige dag, dat B e r t a op dien tijd thuis was, was
anders altijd 'n feestje. Dan
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maakten ze vroolijk hun plannen voor den middag. Nu zaten ze zwijgend tegenover
elkaar, vermijdend elkaar aan te zien; de haring, anders het grootste onthaal voor
beiden, bleef onaangeroerd. B e r t a kon geen stuk naar binnen krijgen.
Dien Zondagmiddag ging ze zonder hem wandelen; ze herinnerde zich niet, dat
dat ooit gebeurd was. Ze snakte er naar buiten te zijn, alleen.
Eerst moest ze nog de lange, rommelige buitenwijken door, langs de eentonige rij
huisjes, alle met 'n tuintje er voor en 'n spionnetje naast het raam. Hotsend en
luidruchtig over de slecht-gelegde rails, reed haar 'n stoomtram voorbij. 'n Groep
kinderen van 'n jaar of veertien, neuswijze menschjes al met ouwelijke manieren,
stonden in 'n kring te luisteren naar 't verhaal, dat 'n ouder meisje met gewichtig
fluisteren deed. Ze hield even op toen B e r t a langs ging, keek smalend naar haar
om en ging toen weer door met vertellen.
Het was druk op straat, eenzaam voelde B e r t a zich tusschen de menschen loopen;
vrijende paren, onverschillig naast elkander voortbungelend zonder elkaar iets te
zeggen te hebben; werklieden met de handen in de zakken, de Zondagsverveling op
het gezicht. Maar naarmate ze verder kwam, werd het stiller; ze kwam ten laatste 'n
troepje tegen, dat naar buiten was geweest: de vrouw duwde 'n manken kinderwagen
voort met drie kleine kinderen; 'n paar grooteren hingen moe en drensend aan haar
rokken, de man met 'n sigaar in z'n hoofd en den hoogen hoed scheef op, liep 'n eind
achter.
'n Poos nog hoorde B e r t a 't piepen van den wagen, het drensen van de kinderen
en 't slieren van te-wijde laarzen over de keien.
Toen werd alles stil. Geen wandelaars meer, geen storende tram.
De weg liep tusschen weilanden; er lag nog 'n heel dun laagje sneeuw overheen,
't felle, scherpe zonlicht gaf er een blauwigen schijn aan; in de verte lagen de blinkende
duinen. Ze zag alles om zich heen als verre, vreemde dingen; alle aandacht was naar
binnen gericht.

Onze Eeuw. Jaargang 4

447
Ze had 'n beklemd en moe gevoel, dat ze nooit gekend had. Was het gisteren pas,
dat ze 't laatst met de kinderen geweest was en zoo met hen gestoeid had? 't leek haar
al veel langer geleden. Als ze ‘ja’ gezegd had tegen meneer de G r o o t , had ze dan
ooit de kinderen weer in de reine oogen durven zien? Ze dacht met warmte aan hen.
'n Groote verandering was in haar leven gekomen - de verhouding met haar vader;
het samenzijn met hem, het ding waarop ze altijd met blijdschap vooruitzag, dat was
er nu niet meer. En dat gaf haar zoo'n gevoel van leegheid. Met weerzin dacht ze aan
haar omgeving, de persoonlijkheden van meneer de G r o o t , juffrouw P r i e m e en
M i e n t j e , 't onfrissche, burgerlijke luchtje in huis, de nauwe, rommelige straat....
Voort ging ze maar, tot ze eindelijk, doodmoe van 't loopen en van 't denken ging
zitten tegen 'n bos gehakt hout aan den kant van 'n landweggetje. Voor haar uit,
zoover ze kon zien, lagen de donkere, omgespitte akkers; die wachtten, wachtten
geduldig om 't zaad te ontvangen, dat hun zou worden toevertrouwd. Er kwam weer
zoo'n onverwachte hagel- en regenbui neervallen; om haar gezicht tegen de druppels
te beschermen, legde ze haar hoofd op de kniëen, en toen ze zoo zat, voelde ze zich
in eens zoo eenzaam en verlaten, dat ze in snikken uitbarstte. Toen ze opkeek, was
de zon weer doorgebroken en goot uit den zilverlichtenden hemel 'n sterk licht over
de paarse landen en bracht 'n warm-bruinen gloed over de bloeiende iepenboomen
in de verte.
Getroffen bleef ze er naar zitten kijken, heel lang. De natuur stelde je nooit teleur,
dáár kon je altijd troost vinden. En naarmate ze keek, werd ze rustiger, leek haar 't
gedoe van de menschjes zoo klein, ze dacht niet meer aan zichzelve en haar verdriet.
Ze had altijd veel van de natuur gehouden; maar vroeger had die haar alleen vreugde
gegeven, nu rust en moed, en ze besefte sterk, dat ze hier 'n groot geluk gevonden
had, 'n geluk dat steeds grooter zou worden en met haar meegroeien en dat niemand
je kon ontnemen.
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Toen ze eindelijk opstond, wat huiverig geworden van 't lange stilzitten, had ze haar
gewonen, veerkrachtigen gang; ze kon het leven weer anders zien. Ze zou 't vanavond
met vader nog eens uitpraten en er dan nooit meer aan denken. Wie weet hoe lang
vader al rondliep met de zorgelijke gedachte: ‘als ik er niet meer ben, heeft ze
niemand, die haar steunt,’ misschien had hij, blij over de oplossing van 't vraagstuk,
de werkelijkheid wat voorbij gezien.
En dan was 't zoo'n vast begrip van oudere menschen, dat trouwen het eenige is
wat 'n meisje doen kan!
Gedurende het middagmaal werd er weinig gesproken, maar 's avonds toen vader
in den wrakken leunstoel voor 't vuur zat, kwam ze naast hem zitten.
‘Is 't niet mòrgen de datum van je trouwdag, vader?’
‘Ja.’
‘Hadt je er al aan gedacht?’
‘Nee.’
‘Moeder zag er immers zoo lief uit, toen ze jong was. Ik vind 't zoo jammer, dat
ik moeder toen niet gekend heb!’
‘Onzin.’
‘Doe ik u wel es 'n beetje aan haar denken?’
‘'n Klein beetje wel, maar ze was véél mooier.’
‘Natuurlijk. Toen u haar voor 't eerst zag, had ze immers 'n rooie japon aan, die
haar zoo bijzonder goed stond.’
‘Welnee, blauw. Je verwart alles.’
‘Ze werd zeker heel aardig gevonden, en heeft, denk ik, wel dikwijls kunnen
trouwen?’
‘Waarachtig. Maar ze wou van niemand iets weten dan van mij. Heb ik je dat nooit
verteld, van dien rijken fabrikant, die ook om haar kwam?’
B e r t a lachte 'n beetje in zichzelf.
‘Wat dan?’
‘Wel, die had ook 'n oogie op haar. Dat wist ik wel. Ik heb leelijke daagjes
doorgemaakt, dat verzeker ik je. Ik dacht als ze te kiezen heeft tusschen hem en mij
“zoo'n arme teekenmeester,” dan heb ik niet veel kans. En haar ouwelui hadden
natuurlijk wat graag 'n schoonzoon met geld; ze hoopten dat ie dan bij hun in de zaak
zou komen.
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O, die dag herinner ik me nog zóó goed. 't Was op 'n Vrijdagmorgen, ik gaf les aan
moeder en aan oom H e n k . We zaten in de voorkamer. Daar hoor ik 't tuinhekje
piepen, - er was 'n tuintje voor 't huis van d'r ouwelui - ik kijk op en ik zie m'n
mededinger aankomen. 't Werd me groen en geel voor de oogen. 'k Was zoo koud
als 'n visch. H e n k vertelde me later dat hij mij tot driemaal toe gevraagd had, hem
te helpen. Ik hoorde of zag niets meer. Ik wist alleen, dat 't er nù om ging. Ik dacht:
nou of nooit. Ik stuurde H e n k om 'n glas water voor me te halen -’
‘En toen?’ vroeg B e r t a , die 't verhaal kon droomen.
‘Toen heb ik moeder gauw gevraagd en toen heeft ze “ja” gezeid. Nou, en toen is
er 'n heeleboel om te doen geweest, maar B e r t a hield vol, dat ze niemand wou
hebben, dan mij.’
‘'t Was toch eigenlijk 'n domme zet van moeder.’
‘Wàt zeg je nou?’
‘Wel ja. Als die andere toch rijker was...’
‘Hij was ook veel, veel ouder.’
‘Wat doet er dat toe? hij was toch rijk en dan had moeder toch heel wat makkelijker
leven gehad.’
Hij keek haar wat weifelend aan.
‘Zoo. Ik zou zeggen, je bent wel veranderd sinds...’
Ze duwde haar hand in de zijne en zag hem ernstig aan.
‘Wat is vàder veranderd,’ zei ze zacht.
'n Tijdje was het stil; toen zei hij: ‘Ik meende 't toch goed voor je.’
Weer bleven ze zwijgend zitten, kijkend in 't vuur.
‘Ja, zorgen hebben we wel gehad. Geldzorgen. En m'n illusie om 'n kleinen
kunsthandel te beginnen is illusie gebleven. Lesgeven, altijd lesgeven - als je geen
geld hebt, heb je ook geen protectie. En dan blijf je onbekend. Daarom heb ik nooit
iets kunnen verkoopen. Anders had ik er op die manier nog kunnen komen. Moeder
heeft me altijd afgeraden m'n lessen op te geven.’
‘Ja, maar dat was tenminste ook 'n vast inkomen - 't eenige.’
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‘Jawel. Maar moeder had geen vertrouwen in m'n werk. Al ben je nu 'n paar maal
geweigerd geworden... En jij ook niet. Jij hebt ook geen vertrouwen in m'n werk.
Maar daar hebben jullie geen verstand van. Daar hêje 'n man als meneer d e G r o o t
- diè heeft er verstand van.... Om 'n zaak te beginnen is eenig kapitaal noodig, en hij
had er wel oor naar mij daarmee te helpen. Maar natuurlijk - nu we door 't gebeurde,
op zoo'n voet zijn geraakt met 'em.... Zoo is 't mij altijd gegaan. Als er kans was, dat
m'n illusie zou verwezenlijkt worden, dan kwam er iets tusschenbeiden. Maar, als je
nu niet van hem houdt - kijk, ze wordt al wit als ze er maar aan denkt.’
Onbeweeglijk bleef B e r t a met 'n strak, wit gezicht in 't vuur zitten staren. Nu
had ze weer datzelfde eenzame, kille gevoel van vanmiddag. Ze huiverde even.
‘Ben je koud?’
‘Ik voel me niet erg wel. Ik ga maar naar bed. Nacht, vader.’
‘Geef je me geen nachtkus, kind? Zoo. En laten we er verder maar nooit weer over
spreken. Ik zal wel weer over m'n teleurstelling heenkomen. Goeie nacht.’
Huiverig en koud lag B e r t a in het smalle, ijzeren bed na te denken, over vader.
Zij zou zoo gauw niet over haar teleurstelling heenkomen.... Den volgenden morgen
stond M a r y juf boven aan de trap al op te wachten. Ze sloeg haar de kleine armen
om den hals en keek haar onderzoekend aan.
‘Wat hêje rare oogen, juf? heb je gehuild? dat moet je niet doen, hoor.’
B e r t a zag in de onschuldige kinderoogen; 'n oogenblik drukte ze haar gezicht
tegen 't reine kinderborstje aan - zoo'n warm, veilig plekje. Toen richtte ze zich
veerkrachtig op en zei opgewekt: ‘Kom, kleintje, nu gaan we es flink aan 't werk.’
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Nieuwe boeken Door G.F. Haspels.
I s . Q u é r i d o . Menschenwee. 2 dl. Haarlem. D e E r v e n F. B o h n .
G. v a n H u l z e n . Wrakke Levens. Amersfoort. Va l k h o f f e n C o .
1903.
G. v a n H u l z e n . De Man uit de Slop. Rotterdam. J o h a n P i e t e r s e .
1903.
G u s t a v F r e n s s e n . De Zandgravin. Vert. door O t t o K n a a p .
Amsterdam. C.L.G. Ve l d t . 1903.
T h . v a n M e r w e d e . Reinier. Amsterdam. P.N. v a n K a m p e n e n
Zn.
I n a B o u d i e r - B a k k e r . Het Beloofde Land. Amsterdam. P.N. v a n
Kampen en Zn.
S e l m a L a g e r l ö f . Onzichtbare Ketenen. Vert. door M a r g .
M e i j b o o m . Amsterdam. H.J.W. B e c h t . 1903.
Vraagt men wat een mensch er toe brengt romans te schrijven dan is dit antwoord
niet ongewoon: ‘hij doet dat òf om een nuttige of noodige waarheid op het zekerst
aan haar adres te bezorgen, òf ter verheerlijking van den schoonen vorm.’
In het eerste geval is zijn ideaal 'n Uncle Tom's Cabin, 'n Max Havelaar, of 'n
Hilda van Suylenburg te schrijven, een boek dat - zooals 't dan heet - ‘eindelijk de
waarheid aan het licht brengt en geen oorbaar middel ongebruikt laat om recht en
waarheid te doen triomfeeren’. Hij schrijft een boek voor iedereen, en de kunst, och
de
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kunst heeft zich te schikken naar de eischen van recht en waarheid en de bevatting
van iedereen. Hij schrijft den tendenz-roman.
In het tweede geval kent hij niets hoogers dan het schoone, ware woord. Niet voor
de menschen, noch voor de deugd of ondeugd schrijft hij een boek, maar ter
verheerlijking van het woord, ons dierbaar en onvolprezen Hollandsch woord. Hij
weet wel dat hij voor zijn nieuw proza niet heeft te rekenen op de toejuiching der
menigte, maar een goedkeurend knikje van professoren onzer literatuur als v a n
L o o y en v a n D e y s s e l is hem belooning genoeg. Hij schrijft een boek van
woordkunst.
Dat zoovelen den tendenz-roman willen is begrijpelijk, want deze is tot alle dingen
nut. Ge wilt gesticht worden: goed, hier hebt ge een roman. Ge wilt wetenschap,
politiek: hier een roman, een roman! De roman weet, kan en zal alles; de roman geeft
meer dan kerk, academie, politiek, bij elkaar, geeft de waarheid in een doosje. De
bezwaren echter tegen deze roman-overheersching zijn voor 't grijpen. Vooreerst is
zoo'n universeel voedingsmiddel voor den geest hoogst eentonig en armelijk. Daarbij
verwarrend en verderfelijk. Menschen die leven van tendenzromans lijden ten eerste
aan de verwarringsmanie. Wat kerk en academie moeten doen, verlangen zij van den
roman en omgekeerd. Romans die aan prediken en preeken die aan literatuur doen.
En ten tweede gaan zij vroeg of laat onder in oppervlakkigheid. Want geen theoloog,
geleerde of politicus van zuiver ras gebruikt den romanvorm om zijn woord te zeggen.
Ontleende, tweede- zoo niet tiendehandsche geleerdheid of stichtelijkheid is het
waarop de tendenzroman onthaalt. Tegenover deze bezwaren staan ook voordeelen,
waarvan 't beste straks ter sprake komt, maar 't grootste, zoo voor schrijver als lezer,
zeker wel is: dat men zoodoende twee pannen tegelijk op het vuur heeft staan, en
kan ‘praten en breien tegelijk’. Is toch het boek mislukt, dan kan de schrijver nog
altijd aandacht vergen voor de hoogst belangrijke kwestie, terwijl als 't niet mislukte
de goede kunst de goede zaak, en omgekeerd, nog
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meer verheft; dus, twee vliegen in één klap. En de lezer die, zeker, op de hoogte moet
zijn, maar geen tijd en eerlijk gezegd ook geen lust heeft voor die zware geleerdheid
en vroomheid, vindt zoo'n roman, die een mensch ongemerkt en met muziek op de
hoogte brengt, bepaald een uitkomst. Men leest zijn romannetje en wordt onderdehand
gesticht of schiet aardig op met zijn wetenschap, zoodat van A l p h e n 's wensch is
bereikt: ‘mijn leeren is spelen’. Werkelijk de tendenzroman is tot alle dingen nut.
Behalve voor de kunst, zeggen de anderen. Laat de kerk prediken, de wetenschap
onderzoeken, de politiek leiding geven - maar laat de kunst schoonheid scheppen.
Geen ander doel heeft ze; dit legt beslag op alle krachten van den kunstenaar. Geef
er hem een tweede naast, boven of onder, zijn kunst zal er altijd schade door lijden.
Ook de kunstenaar kan geen twee heeren dienen. Van hem stichtelijkheid of informatie
verwachten, is hem in verzoeking leiden. Laat hij vrij zijn zooals de natuur vrij is in
haar scheppingen. Is de gifplant niet meer schoon, wijl we er geen ruiker van konden
maken? Is de leeuw onbelangrijk, omdat we hem niet voor den tram kunnen spannen?
Moet dan werkelijk de geheele aarde vol worden van appelboomen? En naarmate
de beschaving alles nivelleert tot het nut en genot der menschen, roept niet juist
daarom alles den kunstenaar op om een nieuwe wereld te scheppen, tendenzloos als
de natuur? Laat hem dus arbeiden aan den alléénverblijdenden vorm, en voor hèm
daarbij het schoone woord, voor hem de natuur, vrij en frisch als ze blijft, voor hèm
den mensch, die als natuurwezen niet kan opgaan in kerk, club of academie! En zijn
schoone scheppingen zullen altijd even nieuw zijn, als elke kunstenaar nieuw is, die
de visie en het woord ontving.
Toch is de tegenstelling, hier geteekend, in werkelijkheid niet zoo scherp en
gemakkelijk zichtbaar.
De tendenzroman geeft nog meer pleidooi dan onderwijzing, en of het pleidooi
zal inslaan, hangt minstens zooveel af van den vorm als van de argumenten, zoodat
de beteekenis der kunst hier welzeker groot is. Max Havelaar
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is een pleidooi zoo goed als Hilda van Suylenburg, maar omdat het eerste een
kunstwerk was en het tweede niet, blijft Max leven en stierf Hilda. Maar wat het,
reeds straks bedoelde, beste voordeel van den tendenzroman schijnt, is dat daarin
een inhoud is gewaarborgd, en dat daarin 't kloeke woord een beroep doet op onze
mannelijke eigenschappen van bewondering en verwerping. En om den inhoud is
het toch te doen!
Ook hier is het contrast met de woordkunst niet zoo scherp als het schijnt. Heeft
ook niet de woordkunst veel aandacht gewijd aan den inhoud? Enkele uitloopers
mogen zich vergaapt hebben aan een inhoudloozen vorm, de voormannen brachten
met den nieuwen dienst des woords welzeker een nieuwen inhoud, realisme,
symbolisme, of wat ook. Ja, volgens de onloochenbare eenheid van woord en gedachte
droeg het nieuwe woord in zich zelve de tendenz naar een nieuwen inhoud, en zou
op die wijze deze kunst de tendenzkunst bij uitnemendheid kunnen genoemd worden.
De kritiek echter, die haren schoonen naam van ‘de onderscheidende’ niet
onwaardig is, heeft iets anders te doen dan de min of meer uitgesproken tendenz van
een kunstenaar aanwijzen. Want die is haar ten slotte niet het belangrijkste. Voor
haar is de kunstenaar de met het woord begaafde levensnieuwsgierige. Zij kan zeker
soms speciaal haar oordeel geven over de woordkunst, maar haar volle woord spreekt
zij eerst, indien zij vorm en inhoud als eenheid neemt. Kunst geeft haar niet slechts
de gedachte of het woord, maar het leven, objectiveert haar het leven, en een
kunstwerk meet zij dus aan het leven. Wát heeft de kunstenaar gezien van het leven,
en hoé kan hij zeggen wat hij zag - dat vraagt zij. Dat de kunst keuze is, spreekt van
zelf, en dus laat zij den kunstenaar volkomen zijn vrijheid. Eén ding kan zij van hem
eischen, dat hij het leven kenne en het weergeve zooals het is. Mist hij die kennis,
nu de studie is schoon en de kerk, de academie, of 't clubgebouw ligt naast de deur.
Is hij een kennende, maar geslagen met ijver voor zijn alléénzaligmakende kennis,
nu predikers zijn minstens zoo onmisbaar als kunstenaars. Maar een kunstenaar is
student
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noch propagandist, doch uitbeelder van het leven. Niet van levenskarikaturen of
uitwassen, ook niet van levensvermooiingen of verbeterde edities er van, maar van
het normale leven, het leven zooals het is, vaak een ‘bulhondenhok’, ten slotte toch
een fontein van vreugde voor den mensch. Dat leven dat hij zag en liefheeft - en dàt
alleen zag hij - en waarvan de schoonheid en de tragedie hem zóó overweldigden
dat hij er niet van kon zwijgen. Nóch het schoone dus, noch het afgrijselijke dat aan
de oppervlakte ligt van het leven, maar de realiteit zelve, die oneindig dieper is dan
het uiterlijk-zichtbare leven. ‘Things are not what they seem’ zeide reeds de dichter
die 't wist: ‘life is real’. Eenzijdig als elke mensch is ook de kunstenaar, maar ook in
zijn eenzijdigheid heeft hij de diepte bereikt, de realiteit, het normale leven, waarop
ook elke eenzijdigheid ten slotte berust. Wàt hem van het leven interesseerde is niet
zoozeer de eerste vraag, als wel: of zijn belangstelling zoo innig en objectief was,
dat hij op den bodem is gekomen van het leven dat hij moest uitbeelden. Dan weet
hij ook waar de dingen vandaan komen, hoe ze zoo moesten worden als zij nu zijn,
en eerst dan kan hij het gaan zeggen met de onverbiddelijkheid van den rechter en
de innigheid van een liefdevolle. En altijd zal er in zijn woord dan iets trillen van
ontroering over het zalige vinden. Want hij heeft het leven gezien. En er is niets zoo
schoon als het leven, maar ook niets zoo moeilijk te vinden. Daarnaar dorsten de
menschen, daarvan worden ze nooit verzadigd.
En daarom verblijdt zich de kritiek zoo over elk goed kunstwerk dat het leven wist
te objectiveeren - zeggen we nog eens: het leven.
Wie nog bezorgd was voor de toekomst van onze woordkunst kan na de verschijning
van Menschenwee zijn zorg gerust opbergen. Want Q u é r i d o is een millionair in
woordkunst. Als hij zijn boek zóó begint: ‘Diep, in zandkuil van uitgespitte hei,
weggeslobberd met zijn beenen, in blauw-zwarte glimmige klei, schoot ie
rhytmisch-breed over, zwaar-ademend, grauwe zandbonken van z'n stomp-
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korte graaf opwerpend in kracht-zwaai, àl meer roestige brokken en plakken naar
den omgespitten grond, die dichtgegooid lag boven hem’, dan is de lezer dadelijk
nieuwsgierig hoelang de schrijver 't met deze gecondenseerde beschrijvingsmanier
zal volhouden. Is hij echter aan de slotzinnen toegekomen: ‘In grauwige, somb'ring
druilden de bosschages, en windruisch huiverbleekte achter boomen en laantjes.
Leeggedroefd in de wintering kniesden kaalwijd weer de velden; stille werkers
zwoegden op 't aardeland. Schemer regende, vertriestte over hun bukkende en
verdonkerende gestalten. En wijd-rondomme, eindelooze herfstweedom van 't land
zonk uit, verdempend geruchten, in donkerende verstilling van leven -,’ dan is hij
één verbazing over zulk een onvermoeibare techniek. Waarlijk C a r n e g i e is arm
in geld, bij Q u é r i d o 's rijkdom in woordkunst. 800 royale bladzijden van zulk een
taal te geven en dat met een gemak alsof er nog wel 800 op konden volgen, dat is
werkelijk een gebeurtenis in onze literatuurgeschiedenis! Hulde voor die werkkracht
en voor die objectiviteit, waardoor de schijver met zijn volkomen
aanpassingsvermogen aan de dingen ze zoo volkomen kon uitbeelden! Van hem
geldt wat hij van G e r r i t zegt: ‘Hij keek niet, want hij was vlak op de dingen, hij
was de dingen zelf,’ (II 364) en daardoor is hij een raskunstenaar. En wijl hij dat is,
moet men foutjes in de conceptie gracelijk over het hoofd zien, als het eerst zoo breed
optreden en daarop het bijna zoo goed als verdwijnen van den ouden B o l k . Ook
het bevreemdende van het telkens deserteeren en weer in eens presentzijn van alle
lidwoorden als in: ‘Menschenprop was weggebrokkeld, nu kwakzalver bier dronk
in rookige walmkroeg;’ en: ‘Langs hun akkers strooide de tingelingende bellenzang
van tramkoetsiers vroolijke jubel-klanken rond, vergalmend over de zwoegkoppen
als een trillend zomersch vreugdgeluid door de zonnige lucht en 't landgroen’ (II,
119, 259). Ook de twijfelachtige waarde van tallooze nieuwe woorden als:
‘omgretigen, zich omfolteren, voorwoel, enz.’ (II, 267, 268, 273). Eindelijk het
loodzware en vervelend-overdadige van al te nauw-
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keurige beschrijving, als het kindgeklaag: ‘- Dá komp ie.... moe.... oè.... moe.... oe....
der!!’ (I, 218) en het joden-markt geschreeuw, waarbij bladzijden met honderde,
honderde puntjes! Maar deze fouten wisschen het zoovele voortreffelijke niet uit.
Want Menschenwee is een Roman van het Land, dus met veel natuurbeschrijvingen,
en elke beschrijving bijna is een eenig meesterstuk op zichzelve. Waar te beginnen
met citeeren en waar te eindigen? Een specimen slechts van den bijna vermoeienden
rijkdom: ‘Maartsche wolkenstoeten, langs blauwige luchtstranden, zich langzaam
vervormend in toovergedaanten van langhalzige graalzwanen, ontzaglijk in
vluchtwijdte, zóó dreven de wolkenvogels, met vlerken van groen zeelicht
doorschijnend, de blanke schitterveeren zilver-dauwig bedropen, langzaam sluitend
en spreidend de parelende wieken1). Zeilende kano's van Vikings, optocht van
gondelranke, spits-fijne scheepkens, zacht-zeilend, omzilverd van dauw-licht 't
mastenblank, hoog-gezwollen van windgang. Zóó joeg ààn het wolkenspel, omdampt
van goue lentelucht, bevlagd met uitgeplooide zilvervanen van hel licht dat voortdreef
de luchtvloot. - Naast de zilveren zwaanhals-gondels, die te drijven zwierden, overal
rond, overal, zachtkens en fiergespannen de zeilen, langs onmeetlijk verre
horizontbochten, rankten bevonkte galjooten in gril'gen zonneschitter, hun hoog-ranke
stellages van kristallige praal geheven in zacht lentevuur’ (I 259). En 't beste blijkt
misschien het aangrijpende dezer woordkunst van Menschenwee uit het feit dat ik,
wien 't nu daarom lang niet alleen te doen was, zoolang stil stond bij de taalpracht
er van. Wat dan de inhoud is? In vier boeken, genoemd naar de jaargetijden, wordt
ons het Noordhollandsche tuindersstekeke Wiereland geteekend. Of liever de natuur
om Wiereland wordt geteekend en met ongeëvenaarde meesterschap, zouden we
zeggen, indien eenvoud en kalmte hiertoe ook niet werden vereischt. Maar dan de
menschen van Wiereland? Die worden eenvoudig afgemaakt. Hun is bijna niets
menschelijks

1) Jammer, dat de interpunctie hier verwarrend werkt.
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meer eigen. Met hen meelevende zijn we in de sfeer van ‘la bête humaine’. Reeds
in het eerste hoofdstuk maken we met eenen kennis die: ‘rhumatiekerig van beestigen
arbeid,’ met ‘verklauwde handen’, ‘eindelijk hijg-op in de bedstee... neergesmakt
lag als 'n beest’ (I, 8, 10). In de kroegen, waar we druk geïntroduceerd worden, blijven
we in die sfeer, terwijl op de kermis, die we in alle lengte meemaken, ‘de tot furies
vervlamde wijfbeesten’ uitvoerig worden geportretteerd (II, 303). En zien we het
‘bijna hagelwit zomervest op spanbuik van dokter T r o o s t , met zijn lichten
waggelgang van vettigheid’ (I 315) en straks diens zwager den notaris, die zich trouw
houdt aan zijn zes procent, dan voelen we ons allesbehalve in verhevener sfeer. Al
hooren we ook dat Ouë G e r r i t de kerk binnengaat - de gang-zelve wordt ons met
zorg bespaard - we weten reeds dat deze brave man ‘omzilverd van grijsprachtige
lokken, met z'n zwaren sprookjes-mooien, eerwaardig-bisschoppelijken zilveren
baard’ (I, 2) een kleptomaan is die leeft om te stelen. Zoodat O u ë R a m s de plank
niet ver misslaat met aldoor te sputteren: ‘swaineboel, swaineboel’ (I, 123).
Maar dan dringt zich eerst de vraag op: of den dieren zoodoende geen onrecht
wordt gedaan? die echter dadelijk wordt verdrongen door de tweede: uit welken hoek
komt toch deze merkwaardige levensbeschouwing? En dan zie ik, als antwoord, dat
inhoudrijke zinnetje voor me staan, waarmeê R o u s s e a u zijn Émile begint: ‘tout
est bien, sortant des mains de l'auteur des choses: tout dégenère entre les mains de
l'homme’. Waarlijk, Menschenwee is één commentaar op deze stelling. Want
tegenover deze gedegenereerde en alles degenereerende menschen staat een ongerepte,
vergoddelijkte natuur. En dit blijkt nog niet zoozeer uit de ontelbare schoone
natuurbeschrijvingen van Menschenwee als wel uit het heerlijke leven der
natuur-zelve. ‘Pereboompjes stonden als geheiligde kommuniekinders, in gewijde
schittering, stil nu en hoogblank, in het zachte groene land, roerloos. Weer andere,
kleiner en ranker, gebogen in bidhouding, heilige bekoring van groei, stil
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gebaar van schoonheid, toch overzegend met lichtende bloeseming, ònder de
hoogeren, in luisterend leven... En als kinderkoortjes vèr, in gewijd lied, doorhuiverd
van heiligen klank, tremoleerden terug, uit andere avondlijke schemerboschjes,
broozer en reiner de vogelenkeeltjes, weenend van weemoed naar God... Stilte, heilige
stilte, huiverde over 't polderland, eindloos bedehuis van zwijg, godstilte in kring
van bidders’ (I 292, 341, II 196). En deze natuurvergoding werkt te sterker door het
contrast met deze menschen, voor wie ‘duuzend vloeke d'r maar een is op 'n dag’ (I
168). Telkens bemerkt men dat R o u s s e a u 's invloed in onze dagen nog duchtig
doorwerkt, maar nooit viel me dat zoo sterk op als bij dit boek; want mij schijnt
Menschenwee een laatste woord van R o u s s e a u 's natuurevangelie. Maar ook eener
hyper-romantiek. Want bij enkel menschenwee zouden schrijver noch lezer het
uithouden, zij moeten op de een of andere wijze den mensch kunnen bewonderen.
Hoe kan dat bij R o u s s e a u 's stelling? De romantiek antwoordt: veracht den gewone,
bewonder den uitzonderingsmensch, den aparte. Dat was in de jeugd der romantiek
de kuische ridder, levend bij maanlicht en weemoed, dat is in deze laatste dagen der
romantiek geworden de vagebond, de ex-homme van G o r k i , De Man uit de Slop
van v a n H u l z e n , Kees de Strooper van Q u é r i d o , die allen min of meer familie
zijn van N i e t z s c h e 's Uebermensch. Genoemde K e e s is ontegenzeggelijk de
sympathiekste figuur uit Menschenwee. Doet 't reeds weldadig aan dat Q u é r i d o
niet, als zooveel andere schrijvers, ten pleziere van zekere lezers die dier-menschen
in den modder laat wroeten, teekent hij ze omdat hij meent dat ze zoo zijn, K e e s
teekent hij zoo, dat K e e s wel zoo moest worden. Verstooten uit 't ouderlijk huis,
door allen geschuwd, moet hij door chronische werkeloosheid, belast met de zorg
voor een talrijk gezin waarvan hij slechts zijn eenig, ziek zoontje hartstochtelijk
liefheeft, wel De Strooper worden, de geduchte sterke, aparte, de vagebond die toch
de betere is van die andere ‘fatsoenlijke’ menschen. Maar ook voor hem zijn weemoed
en ondergang het laatste woord. Want
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ook hem overmeestert het menschenwee. Als zijn zoontje is gestorven ‘voelt hij zich
geschonden’ en gaat deze een tijdlang sterke onder in dronkenschap.
Van hem naar De Man uit de Slop van v a n H u l z e n is maar één stap. Reeds
vroeger is 't werk van dezen schrijver hier uitvoerig door mij besproken1), en dus kan
ik ditmaal kort zijn. Nieuw is alleen Wrakke Levens, dat aldus begint: ‘Wrakke
levens? Zeker! Eigenlijk diende deze bundel te heeten: Tuberkuleuzen. Maar in 't
huis van de gehangene spreek je niet over de dood dan in bedekte woorden, - en in
ons landje zijn vele gehangenen: die dus niet ervan mogen hooren. Om misverstand
te voorkomen waarschuw ik even. De eerste schetsen zijn nieuwgeschreven, de
anderen, in tijdschriften verschenen, werden bijgewerkt, verbeterd. Ze zijn niet zeer
lievig, eêr schrijnend, - en lezers die in literatuur niet zoeken naar kennis van 't leven,
maar onder voorwendsel van zieleverheffing, egoïstisch verlangen 'n achtermiddag
of 'n ingebeelde smart te verdrijven, vinden in deze bundel weinig van hun gading...
Ik gaf deze gevallen experimenteel, dus nagenoeg dokumenten.’
Ik behoor niet tot de geïncrimineerde lezers. Mijn dagen verdrijven, neen ik denk
er niet aan. Kon ik ze maar vasthouden! Voor zielverheffing of smartenleniging naar
de hedendaagsche literatuur te grijpen, neen 'k ben wel dom, maar toch zoo dom niet.
Of ik dus in dezen bundel veel van mijn gading vond? Ik vond er den schrijver van
Zwervers en Machteloozen in terug die, zich spenende aan Q u é r i d o 's
taaldithyramben en woordfestijnen, koel en klaar opnoteert wat hij zag, en als eenige
buitensporigheid mede hervormertje in de spelling speelt en dus spreekt over ‘de
masjiene van de man’. En verder vond ik hier nog sterker dan in de vorige bundels,
waarin woordkunst en uitbeelding meer aandacht eischen, als inhoud de deernis-alleen,
hier de aan alle menschen sympathieke deernis met zieken. Maar ook nog sterker
dan vroeger scheen mij

1) Impressionisme. ‘Onze Eeuw’ 1902 bl. 488-516.
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die deernis-alleen hier onvoldoende. Hebben toch die zieken niet recht op meer dan
onze deernis, ook op onze bewondering? Evengoed als deze schrijver die, trots hij
zoo goed weet wat ziek zijn is, toch maar niet ledig kan zijn en vlijtig voortarbeidt?
Want ziek-zijn is zwaar werken, altijd in 't harnas staan ter verdediging van het ons
toevertrouwde leven, en dat terwijl het harnas vol gaten en de hand zonder kracht is,
en dat om, als misschien juist de overwinning wenkt, op den eersten wenk van boven
het smetteloos gehouden zwaard uit de hand te leggen en zich gewonnen te geven.
Waarlijk, een gezonde zieke is een kloeke held en zulk een met deernis beschouwde
vaak de zon des huizes. Ha, wie meet de kracht van zulk een die macht ontving ziek
te zijn! Tenminste mij was zij de heldin mijns levens en zij zal, al staat zij ook
gelukkig niet alleen, het blijven, zij die ik nooit gezond heb gekend maar steeds
lijdende aan deze zelfde ziekte - ben ik nu geen echte Hollander, nu ik schroom neer
te schrijven dat het moeder was? - en tot wie toch ieder kwam om hulp en troost.
Hoe forsch hield zij de teugels van 't groote huishouden, waarin waarlijk geen weelde
kon heerschen! Zij had, geloof ik, maar één gebrek: zij lachte te veel. Want als ze
dan zoo moest lachen dat haar de tranen van de wangen vielen, de lorgnet nà, dan
kwam dat ontzettende, bijna verstikkende schokhoesten. En daarom, al was die ook
als zomerzon en vogelslag en kindergespeel in bloemenweide, vooral niet te veel
van dien lach! En toen eindelijk - zooals zij het noemde - de groote vacantie naderde,
nog het nu omfloersde lachje: dat het toch wel lang duurde vóór de groote vacantie
begon. Heeft de heer v a n H u l z e n , blijkens zijn zwijgen er over, nu nooit van die
zieken gezien, die hun zware werk zoo gracelijk en vorstelijk verrichtten, dat ze niet
onze deernis maar onze bewondering wekten, dan kan hij ons niet het zieke leven
teekenen, want het diepste, het reëelste type er van ontbreekt, en dan geeft hij ons
ook niet de beloofde levenskennis, maar wat voorvallen, en ditmaal treurige, aan de
oppervlakte van het leven te zien. Waarlijk, die door de

Onze Eeuw. Jaargang 4

462
lezing van Wrakke Levens zijn levenskennis zal verrijken, die moet dan toch
merkwaardig weinig daarvan bezitten.
Machtiger van woordkunst is De Man uit de Slop. Wel missen we hier de
taaldithyramben en het zwelgen in rijke natuurbeschrijvingen van Menschenwee,
maar daartegenover staat dat v a n H u l z e n stiller, gelatener, kalmer, en vooral
meer den mensch, den overleggenden mensch beschrijft. En dan liefst in
gecondenseerde taal, zoodat we telkens hooren dat P i e r , de man uit de slop:
‘woordzuchtte, en stilzeide, en goedmoedigde, en klaar-lachte’, en dergelijke
impressionistische woorden meer. Maar wat van dezen P i e r opvalt, is zijn
verwantschap met K e e s den Strooper. Ook P i e r wordt met zijn vrouw ons
geteekend als: ‘twee woeste dieren, menschen buiten de gewone menschen om’ (bl.
61). In dronkenschap slaat hij zijn vrouw, die slecht leeft, dood. Als hij zich zelf dan
aangeeft, is dit niet uit berouw. Neen: ‘hij had het gedaan, omdat 't gebeuren moest,
omdat er geen andere weg of uitkomst overbleef, omdat hij zat in een spinnenweb,
waarbij zij hem kneep venijnig, en om daar uit te komen geen ander middel overbleef’
(bl. 89). En nu vallen allen op hem aan, zelfs zijn eigen kind wordt gedwongen tegen
hem te getuigen, terwijl niemand van haar schuld rept. Hij krijgt twaalf jaar
gevangenisstraf, waarvan er twee afgaan. En toch is deze sterke, ruwe P i e r minstens
de gelijke, zoo niet de betere van die anderen. Oneindig beter dan zijn
gevangenisbewaarder, die eigenlijk een gemeener moordenaar blijkt te zijn dan hij,
en dien hij ten slotte moet gaan troosten en opheffen. En als P i e r eindelijk, in ruwe
liefde, voor zijn zoon gaat zorgen, dan denken wij dat hij er bovenop zal komen.
Maar wordt hij weer vrij man, dan blijkt de sterke verzwakt door de lange
gevangenisstraf. De menschen schuwen hem en geregeld werk kan hij niet krijgen.
Hij daalt en begint te drinken. Zelfs, als vóór den moord, met een hoofd van Jut op
de kermis te gaan staan wordt hem onmogelijk gemaakt door de haat van de familie
zijner vrouw, die een krachtiger concurrent naast hem plaatst, voor wien hij met
bebloed hoofd de kermis moet ruimen.
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Dan legt hij het aan met oude makkers, die hem werk beloven, mits hij voor hen de
kastanjes uit het vuur haalt en steelt. Hij weifelt - maar geeft toe, want: ‘wat viel er
aan hem te bederven?’ Dan rolt hem de gevangeniswagen voorbij: ‘zijn voorland,
zijn toekomst! Er viel niet aan te ontkomen!’ En het laatste woord van De Man uit
de Slop is: ‘hij dronk zich een roes’ (bl. 295).
P i e r is, evenals K e e s , geen farizëer, geen laffe kruiper, maar een ruw
natuurmensch, sterk zoolang de omstandigheden meewerken, om ten slotte toch
onder te gaan.
Zullen wij nu meezingen in het lofkoor op deze scheppingen van diepe
waarheidsliefde en van de meest barmhartige humaniteit, die een beroep doet op ons
erbarmen?
Waarheidsliefde, zeker, en hoe dieper hoe liever. Tegenover dien dokter T r o o s t
met zijn kliek steekt K e e s d e S t r o o p e r met zijn ruwe gezellen gunstig af. Naast
zijn gemeene vrouw, zijn egoïstischen advocaat en eigenlijk nog schuldiger bewaker
is P i e r d e M o o r d e n a a r nog lang de kwaadste niet. Maar zijn zij daarom ware
menschentypen? Is dat geen goedkoop effectbejag met zulke contrasten te werken?
Gevraagd een schip, moet men dan noodwendig kiezen tusschen een schip zonder
zeilen dat met den stroom meedrijft, en een mèt zeilen maar zonder roer? Natuurlijk
- luidt het bescheid - gij wilt helden, modelmenschen! Neen, neen, maar ik wil ware
menschen, met gebreken, met diepe gebreken, zeker met ontzettende gebreken, maar
heele menschen! Ik wil een heel schip met zeilen en roer, moeilijk misschien te
hanteeren, een oude kraak als het moet, maar waarmee toch land te bezeilen is. Ik
wil menschen die leven en dus òpgaan en niet ondergaan. En al is het honderdmaal
waar dat dokter T r o o s t met zijn kliek en P i e r 's bewaker armzaliger - te armzaliger
nog door hun schijnbaren voorspoed - ondergaan dan K e e s d e S t r o o p e r en
P i e r d e M o o r d e n a a r , daarmede mis ik in de laatsten te erger het leven, dat is
òpgaan. En al zijn deze vagabonden, trots hun buitensporigheden, in hun ondergang
nog iets menschelijker dan die notabele egoïsten in hun witte vesten en uniformen,
karikaturen van menschen blij-
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ven het. Hen, met de Armeleutmalerei, bij uitstek belangwekkend te vinden en te
gaan verheerlijken, het blijft vervelend-oppervlakkig, al is 't nog zoo in de mode. 't
Laatste zag ik typisch te Brussel, en nog wel op het terrein der schilderkunst, die
naar ik in bovengenoemd artikel betoogde, zuiverder impressionistisch kan en moet
werken dan literatuur. In 't Musée Moderne hangt daar een groot schilderij van L.
F r é d é r i c , getiteld: ‘Krijtverkoopers’. Een woonwagenfamilie, die bij ‘morgenlicht’
de landwegen begint af te loopen, 't jongste in een mand met koopwaar slapende; ‘'s
middags’ om de pot met aardappels op een weide zit, tegen een achtergrond van
huizen en fabriekschoorsteenen eener vlaamsche stad; eindelijk in de ‘schemering’
op de bloote voeten moede terugsukkelt naar den woonwagen, welke nu onder aan
een dijk staat. In teere, bijna fresco-kleuren gevoelig geschilderd, eerder te glad dan
te ruw, 't landschap fijn, die blootvoetige zwervers zuiver weergegeven - bijzonder
de vrouw en de meisjes met hun stekende, doordringende oogen als van gewonden
- werkelijk een goed schilderij. Vreemde vorm echter! Als in den vorm van een
triptiek voor een altaar, van een drieluik, dus in den vorm eener religieuse schilderij!
Maar eene van de religie van menschendienst. Deze dakloozen, zwervers, armen, ze
zijn voor onzen tijd - in theorie althans, aan de praktijk ontbreekt soms bijna alles een voorwerp van vereering geworden, zooals dat vroeger ‘De afdoening van het
Kruis’ was, waarvan drieluik naast drieluik hangt in 't Musée Ancien. Wat is dat
anders dan hyper-romantiek? Deze romantiek, die in haar zucht naar het aparte, zich
met zulke opzichtige oppervlakkigheden bezig houdt, is blijkbaar aan het doodbloeien.
't Kan zijn, luidt de tegenwerping, wat gaat ons ten slotte de romantiek aan, laat
die voorbij gaan, maar de humaniteit, en 't beroep op ons erbarmen dat uit die
scheppingen spreekt, blijft; en erbarmen, deernis met den ongelukkige is toch de
adelbrief van onzen tijd! Zeker, wie is zoo verkild door hoogmoed en zelfzucht, dat
hij het heilige erbarmen uit zijn hart zou drijven? Maar ìs dit nu
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erbarmen? En als antwoord hoor ik weer R o u s s e a u in zijn Emile prediken (T. II
Livre IV): ‘s'ils ne peuvent encore s' élever à vous, descendez à eux sans honte, sans
scrupule.... imitez ce brave Romain qui, voyant fuir son armée et ne pouvant la rallier,
se mit a fuir à la tête de ses soldats en criant: Ils ne fuient pas, ils suivent leur
capitaine! Fut-il deshonoré pour cela? Tant s' en faut: en sacrifiant ainsi sa gloire il
l'augmenta.’ Dit is ongetwijfeld een juist symbool van ons leven en van het zuiverste
erbarmen - tenminste als men het laatste precies omkeert. Tenminste als die
aanvoerder zijn ontredderde soldaten tegemoet vliegt en ook, al zouden ze hem in
hun razenden angst onder den voet loopen, hen blijft toeroepen: ‘gij vlucht toch niet?
Rechtsomkeert en overwint! Hoerah, de zege is ons!’ Zooals deed de wàre Leidsman,
die zich ook opofferde, volkomener dan één, maar niet ter wille van een nederlaag,
maar voor een eeuwige overwinning. Neen, het ìs geen medelijden tot den
ondergaande te zeggen: ‘laat u maar gerust gaan, als ge 't maar typisch, mooi doet,
dan noemen we het òpleven, dan kan onze philosoof het zelfs verdedigen als
“Umwerthung aller Werthen”’, neen, dit is heel iets anders dan humaniteit en
erbarmen. Daarentegen schijnt 't mij wel humaan en barmhartig de vogels van het
zware werk te ontlasten van weemoed tot God te weenen, alsook de pereboomen van
het bidden, en dit liever den menschen toe te vertrouwen. Ah - hoor ik - dus weer
domineesliteratuur van witgedaste zalverigheid en slappe gemeenplaatsen met een
suikerklontje toe? We zullen zien. In G u s t a v F r e n s s e n 's werk hebben we een
specimen.
De Zandgravin, zijn jeugdwerk, eerst nù gelezen als een roman van den schrijver
van Jörn Uhl en Die Drei Getreuen, is zeker niet zijn meesterwerk. Nu dat weet de
schrijver ook en toch zegt hij er in de voorrede van: ‘(de schrijver) zal er zich (altijd)
over verwonderen, dat hij toen zooveel en zoo verscheidene dingen heeft gezien. Hij
zal er zich over verwonderen, zoolang hij leeft. Het nil admirari zal hij steeds aan
anderen overlaten’. En in dien eigen, zelfbewusten, weerbaren, ietwat opgewonden
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toon staat het verhaal van 456 bl. De vertaling is verre van schitterend. Frauke v o n
K n e e kan heel goed zeggen: ‘Wir essen uns ja doch satt’ maar niet: ‘wij eten ons
immers toch zat’ (blz. 24); en ook: ‘So ein Laffe’ maar niet: ‘zoo'n lammeling’ flauwert bedoelt ze natuurlijk - terwijl ‘hij toen naar den vreemde was getogen, om
goed en vaderland bedrogen,’ door het dolle germanisme en 't ongelukkige rijm
komisch werkt. Al spoedig ook bemerkt men dat we in dit boek geen dithyramben
op het woord maar op de kracht krijgen, geen taalpracht maar daadpracht, geen
menschenwee maar menschenmoed. Neen maar nog toe, dat gaat er van langs,
duitsch-luid! Het davert van heldendaden en het regent tragedies en wonderen. Maar,
al is het een zware haal, het oude geslacht v o n K n e e moet er bovenop, en ‘het
vaderland’! Het lijkt wel onmogelijk nu die schurk T h o r b e e k e n , die woont op 't
‘Slechte Geweten’ zooals 't volk zijn hof noemt, zooveel schuldbekentenissen van
v o n K n e e in de hand heeft, maar neen de oude toren van v o n K n e e zal blijven
staan. De lezer weet wel niet direct of dit zal te danken zijn aan de tijdig verschenen
Zandgravin, die dronkaards geneest, schurken ontmaskert, zwakken sterk maakt en
alles zonder handomdraaien, of misschien aan F r e n s s e n 's vermaning ‘pas op,
oude toren, hoed je voor de kleinen menschen, de mieren, die daar aan den voet van
het duin, waarop je staat’ - dat die toren dat ook nog niet wist waar hij stond, domme
toren, maar F r e n s s e n zal 't hem wel zeggen, en niet alleen den toren maar ook 't
lieve vaderland en de beukenwouden (bl. 266), ja, die F r e n s s e n ! - ‘sleepen en
dragen’ (bl. 26), maar de lezer gevoelt: de toren en 't geslacht v o n K n e e zullen
blijven bestaan! 't Is maar de vraag: waar 't geld vandaan te halen? Ondertusschen
was 't mij al pathetisch en ‘schwülstig’ genoeg geworden, maar nu ik begon aan de
beantwoording van die vraag, daar barstte ik ineens in lachen uit: ‘daar is De Neef
weer uit Amerika’! Dat was al heel oud zeer, nog van de kinderkamer. Daar n.l. had
ik met vriendjes genoemd stukje eens opgevoerd. Ik ben er zoowat alles van vergeten,
maar dat herinner
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ik me nog best: ik had een mooie rol, père noble of dubbelovergehaalde schurk, in
elk geval, iets pittigs. Die ‘neef uit Amerika’ echter was niets, ik geloof zelfs dat hij
onbedaarlijk hakkelde - maar hij had ze, hij had 't geld. In een rooden zakdoek. Me
dunkt - ik zie hem nog - natuurlijk den rooden zakdoek. Die speelde alleen en had
aller aandacht. De dierbaarste wijsheid en de luisterrijkste schurkenstreken, wat
beteekenden ze bij hem! Hij deed 't toch; hij gaf de spanning, hij de bevrediging! En
't gekste was: ik met mijn mooie rol voelde me toch ook zijn mindere. Ik begon met
me te ergeren en eindigde met te lachen, onbedaarlijk te lachen dat we ons door een
rooden zakdoek lieten beetnemen. En ziedaar in De Zandgravin was hij weer ‘De
neef uit Amerika’! Men voelde hem al aankomen, hij moest verschijnen en hij, hij
zou het doen! En ik sloot het boek en zei: ‘hij redt natuurlijk het geslacht v o n K n e e
en trouwt hoogstgelukkig met de zandgravin, terwijl de officieele schurk
T h o r b e e k e n toch ook nog een zalig uiteinde krijgt’. En toen ik het boek las, was
alles in orde: het gelukkige huwelijk, de bekeering van T h o r b e e k e n , - net nog
maar op 't nipje! - alleen de toren rolt naar beneden. Nu dat valt mee - maar anders,
is 't niet om te gieren, die millionair uit Amerika! En 't gekste van alles is - niemand
zou er aan gedacht hebben dit te lezen, laat staan te vertalen, als hem niet Jörn Uhl
in 't hoofd was geslagen. Nu moet alles van F r e n s s e n geprezen worden. O
‘goede-literatuur’-beminnaars loopt toch niet zoo in de kijkers! Of bedenkt nog snel
dit excuus, dat ge De Zandgravin laast om eens te zien hoe een goed schrijver kon
tobben met zijn eerste werk. Of is het in den raad der goden beschikt dat we weer
eens ingesuikerd moeten worden in een domineesliteratuur van Brave Hendrikken
à la M a c l a r e n en F r e n s s e n van de Zandgravin! Wat zou het? - vraagt een ander
- mogen wij tegenover dat realisme van het menschdier niet het idealisme plaatsen
van den menschheld? Nu ja, lieve vriend, de mensch lijdt nu eenmaal licht aan de
ziekte der consequentie: tegenover hun eenzijdigheid plaatst gij de uwe; omdat zij
nu zoo
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lang op den linkervoet hinkten gaat gij nu eens op den rechter hinken. Eén ding hebt
gij daarbij voor: men zal u een fermen vent vinden, en omdat gij tegenover de
verworpene een nieuwe mode stelt, zult gij ook in de mode komen. ‘Lieb' Vaterland
kann ruhig sein’; het blijft alles bij het oude!
Hoe aangenaam en echt voelt dan een literatuur aan die zich buiten de mode weet
te houden, en daarom is mij het boekje Reinier van T h . v a n M e r w e d e zulk een
frissche verschijning. Het begint: ‘Het was in het midden van Januari op een zonnigen
morgen. Met vluggen, veerkrachtigen tred stapte R e i n i e r B r a n d s e v a n d e n
B u r c h t , luitenant der cavalerie, door een der Haagsche stille straten,’ en eindigt:
‘maar Reinier had haar verdiende geld niet noodig om ver van huis te gaan... zijn
reis ging niet verder dan tot Eik en Duinen’ (bl. 184), en daartusschen ligt een beknopt
familieverhaal. Reinier heeft dus datzelfde aantrekkelijke van F r e n s s e n 's boeken,
zoo iets van een ‘echten ouderwetschen roman.’ Maar blijft dan even nuchter als De
Zandgravin ‘schwülstig’ is. Zoo weinig ook opgedirkt is de taal dat ze op het simpele
af, en soms bepaald beneden haar stand gekleed is. Terwijl T h . v a n M e r w e d e
toch op goeden voet met haar staat, gelijk blijkt uit een etsje als dit: ‘midden in de
zaal stond G e r d a bij een groepje jonge meisjes. Schel lichtte de kroon boven haar
hoofd, glans spreidend over haar rossig bruin haar. Het had niet den teêren goudglans
der rosse blondine, veeleer den diepen gloed van rood koper, warm kleurend tegen
't blanke voorhoofd’ (bl. 17). Maar zij maakt den lezer daarop nooit opmerkzaam.
Integendeel - cela va sans dire! Dat een schrijver een goede vriend van de taal is,
spreekt immers vanzelf. En zoo is de lezer door een best geschreven bladzijde al
heen gevlogen, vóór hij nog bemerkt heeft dat hij genoten heeft van een vlot, ferm
weergegeven gesprek (bl. 12). Maar het reccord slaat bl. 117. Daar hebben we op
één zoo'n kleine bladzijde een stuk inrichting van een jongelui's-huishouden, de
trouw, de terugkomst van een huwelijksreis en nog wat. Alsof de schrijfster wil
zeggen: ‘nu ja, dat
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huis en die japonnen, dat kan een behanger en modiste u ook vertellen - maar niet
wat ik u kan verhalen: het geval R e i n i e r en G e r d a ’. En dan vertelt ze het met
groote oogen en zachte stem. Geen tijd voor mooie woorden, daarvoor is het leven
- te veel leven. Hoor maar, G e r d a , met haar stem als een fontein, de dochter van
den fieren majoor, die haar den roem hoopt te zien bereiken die hem ontzegd bleef,
heeft R e i n i e r lief - maar toch ook haar kunst. Ze draagt niet slechts een adellijken
naam, maar is een nobele verschijning - echter niet minder artiste. En een artiste
mòet voor den dag komen met haar talenten, zoo goed als ze moet ademen. Maar
nooit kàn een affiche vermelden het optreden van ‘la Brandse van den Burcht’. We
staan hier voor een tragedie. We hooren reeds in den engagementstijd het onweer
dofrommelend aankomen, als G e r d a zich door een Italiaan - die trouwens de minste
der figuren in Reinier is; v a n M e r w e d e heeft hem zich meer herinnerd uit oudere
lectuur dan werkelijk gezien - laat zeggen: ‘geloof mij, signorina, indien uw
echtgenoot geen artist is, indien hij zijn carrière hooger stelt dan de uwe, en hij van
u verlangt dat gij zijn vrouw zult zijn en niets meer, dan zal er een tijd komen dat u
niet meer bij elkander behoort, dat ge uwe inspiratie zult willen ontvangen van een
ander, dat ge uw man zult opofferen aan uwe kunst’ (bl. 96). En datzelfde hoort ze
in anderen vorm van haar vader, ook van de voormalige concertzangeres te Mentone,
waar ze voor den zieken R e i n i e r genezing komt zoeken, - hoort ze ook in haar
eigen hart. Zij is geen huissloof; geen kinderjuffrouw; zij leeft voor de eeuwig jonge
kunst - ook al heeft ze R e i n i e r lief. Maar al geeft ze hem gaarne en volkomen haar
liefde - als een vergoeding meer voor wat ze hem onthield, dan als een spontane
overgave, die niets anders kan dan zich blij geven - we gevoelen het: de breuk dreigt;
hier is collisie van plichten, botsing van tweëerlei liefde. En daar we niet twijfelen
welke liefde het in de nobele G e r d a zal winnen, is dan de ziekte van R e i n i e r als
een uitkomst. Want hij is toch zoo'n goeie kerel dat we 't niet
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zouden kunnen zien dat zij hem ontrouw zou worden. Nu dat zal ze ook maar niet
op stel en sprong... maar zal ze op den duur weerstand bieden? Met woede gevoelt
hij, dat de kunst haar alles is, en als zij in financiëelen zorg achter zal blijven, nog
meer dat zal worden. Eindelijk geeft hij zijn toestemming dat ze op een
jubileum-concert zal zingen. Maar is ze daarheen, dan vergeet hij zijn ziekte en jaagt
haar op de fiets na in den donkeren nacht. Hij klimt naar de bovengalerij en na de
pauze ziet hij ze opkomen. En zoo getuige van haar triumf dan ‘voelde hij een hoog
geluk... eerst nu kon hij het offer brengen. De smart was voorbij. Wat zij behoefde
kon hij haar niet meer geven, de kunst gaf het haar’ (bl. 182). En zoo gaat hij getroost
terug, hoewel met moeite, want er was in hem iets gebroken. En bepaald dankbaar
zijn we, dat hij niet weet dat de Italiaan, ook opeens op 't concert verschenen, G e r d a
heeft toegefluisterd: ‘ik zal u inspireeren’ en wij gevoelden dat dit meer was dan een
woord. Blijft onze sympathie dus tot het einde bij dien ronden jongen, bij R e i n i e r ,
G e r d a begrijpen we toch ook zoo geheel en al - en we staan een beetje verlegen
tegenover hen, precies als tegenover het leven. Het zijn nu eenmaal menschen. Ze
wekken onze belangstelling, ons medelijden, ook onze sympathie tot zekere hoogte
- het zijn nu eenmaal menschen. Maar dat is toch geen kleine verdienste van Reinier.
Het moge dan wat te kort schieten in woordkunst, het moge dan eer een aardig
boekske dan een kunstwerk van den eersten rang zijn, het is toch echt, het leeft en
geeft het leven weer. Wel het leven, dat na zonnigen morgen op den middag in zware
nevelen zich verbergt, en waarin wij noode het licht van boven missen, maar toch
een leven van eerlijken strijd en vrijwillig offer, en dat daarom een ander einde dan
enkel duisternis eischt.
Zal daarvan misschien Het Beloofde Land door I n a B o u d i e r -B a k k e r
vertellen? Dat moet wel; want komt daar niet een sterk idealisme ons uit dit boek
tegemoet? Of is dit wel idealisme, of maar brave opgewondenheid? Toch..... ja hoe
men 't ook wendt of keert, Het Beloofde
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Land is het wonderste boek onzer jongste literatuur. Fout, slag op slag fout - en mooi,
overrompelend mooi! Het begint met een Proloog aldus: ‘Aan den rand van de hei
lag het Heihuis; gebeukt door de rukwinden, die aanloeiden over de verre heivelden,
gegeeseld door sneeuw en hagel, gezengd door de brandende zon, die gloeiend de
hitte deed opslaan van den gebarsten grond. Sinds overoude tijden had het Heihuis
daar gestaan in de norsche eenzaamheid van de verre hei, en van vader op zoon
hadden de B a g s het bewoond. Het was een geslacht, afgescheiden van de overige
bevolking;’ en dan krijgen we in 44 blz. de voorgeschiedenis der B a g s , uitloopend
in den laatste, in E l i , die, steunend op de traditioneele trouw der boeren van Lode
aan de B a g s en op de nieuwe geestdrift die hij in hen wist te wekken, met en voor
hen de hei gaat ontginnen. Waar het begint, en hoe het komt, kan ik niet zeggen,
maar reeds in dezen Proloog is iets symbolisch, datzelfde wat mij onlangs van
Te i r l i n c k deed zeggen: ‘hij heeft de wondere gave te zien en te zeggen wat daar
gebeurt achter het gewone gebeuren’. En in deze stemming laten we kalm een zinnetje
passeeren als: ‘maar in de lange, heete zomerdagen was de zware arbeid, het zware
diep spitten in den harden grond tegengevallen aan deze menschen, elke groote in
[er staat: uit] spanning ontwend, ontbloot van alle volharding en arbeidskracht.’ Want
dit is van alle kanten mis. Er is hier sprake van hei ontginnen, ‘hei omzetten’ zooals
het heet, terwijl ik ‘diepspitten’ nooit anders heb hooren gebruiken dan van reeds
lang ontgonnen grond. Maar, hei omzetten midden in den zomer, als rogge- hooien aardappelenbouw beslag legt op aller krachten? En als er in onze heidorpen
volharding noch arbeidskracht meer te vinden zijn, laten we dan die woorden maar
uit ons woordenboek schrappen! Maar we loopen hier vlug langs; we zijn nog eerst
in den Proloog, die met enkele groote lijnen, als: de hei, het volk, het werk, meer een
voorloopigen indruk van het geheel wekt, dan zuiver uitbeeldt; straks in het eigenlijke
boek komen de exacte beschrijvingen. Zoo denken we, maar dat gebeurt niet. De
stijl blijft de grootlijnige
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van den Proloog; de beschrijving van de heiontginnig blijft even vaag, trots en door
hare hoogdravende termen. Dan, na twee van zulke hoofdstukjes, komt er een stukje
lyrisch proza over den tekst: ‘hij zal komen’, tot in het vervelende toe herhaald,
waarin we dan het zielezuchten moeten hooren eener oude dorpsmoeder die haren
zoon terugwacht. Daarop weer wat beschrijving van 't ontginningswerk: den strijd
van E l i tegen de boeren, die liever meer geld gingen verdienen met grasmaaien dan
voortgaan met hei omzetten - alsof dit een dilemma ware, alsof de hei zou wegloopen
als ze even waren gaan grasmaaien! - en een tijdelijken vrede als E l i zich verlooft
met een dochter van het dorp. Maar dan dadelijk weer een brok lyrisch proza dat
begint: ‘Grootmoeder luister - de avond is zoo helder en zacht....
Grootmoeder luister, - ik heb mijn liefde gevonden...
Grootmoeder, kunt ge slapen en droomen terwijl ik dat zeg?
Grootmoeder denk: hij is mijn liefste!...’ (bl. 91) enzoovoort, zuiver pathos van
den kouden grond, vermoeiend en preekerig. Ondertusschen gaat het ontginningswerk
voort, maar het blijkt E l i , den zoon van een dronkaard en van eene in haar egoïsme
weggeloopen moeder, te zwaar. ‘Het was zijn onberedeneerde natuur; hij kon zich
toeleggen met allen ijver, heel zijn wilskracht op één ding, en onderwijl tien meer
noodige verwaarloozen’ (bl. 124). Meer lyrische proeven, ook van natuurbeschrijving,
maar met vermoeiend-korte pathetische zinnetjes als:
‘De regendruppels vallen traag en droef....
Als stille, zware tranen.
Den ganschen nacht.’ bl. (173).

E l i blijkt geen geld genoeg te hebben voor zijn heiontginning, vreemd voor iemand
die het groote onbezwaarde goed de K l o e v e bezit, die dus, al is het een slechte
oogst, geld kan opnemen - en dit ontstemt den lezer evenals E l i 's boeren. Want
heiontginnen zonder geld voor 't verliezen te hebben is
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vioolspelen zonder viool. Ja, en dan is het heel mooi dat zijn geliefde toch in hem
en zijn werk blijft gelooven, en dan is het mooi dat E l i , evenals zijn vader aan den
drank gekomen, zich met zijn ontredderd lichaam naar zijn moeder sleept, om dan
liever van haar nog geld te vragen dan zijn boeren hun loon te onthouden - maar de
lezer gevoelt: dit zijn de laatste stuiptrekkingen. En hoofdschuddend sluit hij het
boek, als het beloofde land voor E l i blijkt te zijn een vredig sterven te midden van
zijn geliefden. En toch - het boek laat hem niet los en hij dankt er oogenblikken van
hoogste schoonheidsontroering aan. Wat een ziel is er in! Wat een aspiraties! Voelde
hij zich niet soms opgeheven in de eeuwigheidsfeer? Zag hij soms niet achter die
onbeholpen geteekende realiteit de vaste structuur van het symbool, van de eeuwige
werkelijkheid? Zeker - en dat is het schoone van Het Beloofde Land. Maar een
symbool niet als neerslag van een doorleefde, doorwerkte en doordachte werkelijkheid,
maar als mooie vondst van de fantasie en de gedachte, als maakwerk van
neo-romantiek. Dus niet levensecht. Dus een geprepareerd symbool, begrijpelijker,
voor de gevoelsmenschen bevattelijker - een ding om mee te dwepen, niet om voor
en van te leven. Jammer, het pogen was zoo grootsch; de energie zoo edel en goed;
waarom is Het Beloofde Land niet een echt symbolisch kunstwerk geworden? Omdat
de schrijfster niet genoeg geput heeft uit het leven. Zij heeft de heide, de boeren, de
ontginning niet exact bestudeerd, niet geleefd in de plaggenhutten, niet gezien het
grondwerk, niet gehoord de materiëele overleggingen, niet bespeurd het lange geduld,
als onmisbare elementen bij dit werk. Had ze dat, of ten minste meer, gedaan met
den vlijt en de trouw van een v a n H u l z e n ! Dan had ze uit dit zelfervaren leven,
uit deze trouw-opgeteekende documenten het symbool mogen laten verrijzen. Ze
had kunnen blijven spreken van de heide, het dorp, de ontginning, en omhoog kunnen
stijgen tot de hoogste schoonheid, maar wij hadden ondertusschen gevoeld dat we
met beide voeten in het werkelijke leven stonden. Eerst het natuurlijke en uit het
natuurlijke het
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geestelijke. Eerst de waarheid en uit de waarheid de schoonheid. Nu werd het
schoonheid zonder waarheid, dus oratorie. Tot haar moet R o u s s e a u nog eens
zeggen: ‘retournons à la nature’. Schijnt dit haar bij haar schoonen opgang misschien
een al te gemakkelijke teruggang, het zal voor haar volgend werk een groote winst
blijken. Mits zij daarbij behoude wat zij reeds heeft. En dit is niet weinig. Het is de
bloeiende tak van den levensboom. Maar zij houdt dien in de hand. Hij moet voor
ons staan geworteld in de aarde.
Maar is dit niet te veel geëischt? We hebben een antwoord in S e l m a L a g e r l ö f .
Haar Onzichtbare Ketenen doet eerst vreemd aan. ‘Klein werk, 13 schetsen in een
bundel van 315 bl. daar doen we niet dankbaar voor’, zeggen we op 't eerste gezicht;
‘'t was voor haar zeker zoo'n werkje om bij uit te rusten, meer om niet ledig te zijn
dan om wat te scheppen; knutselwerk gemaakt van de scherven, neergeslagen bij het
beitelen harer reuzen; ik wist niet dat ze zoo oeconomisch was, maar kom, 't is
S e l m a ,’ en zoo beginnen we de lezing pruttelend. Maar ik zet het ieder boos te
blijven na de lezing van de eerste schets: Vrouw Vasten en Petter Nord. Ah, die
S e l m a ! Als ze daar beschrijft dat zweedsche stadje, zoo klein dat ze met elk kind
goede maatjes worden, en de namen van alle honden onthouden kon, vriendelijk als
een tehuis, vergenoegd liggend onder aan zijn rooden berg, en welks ééne straat
onder een booggewelf van bloeiende kersenboomen en trossende seringen den berg
opstijgt, dat echter toch blijft als de Venus van Milo: van verleidelijke schoonheid
maar zonder armen die vasthouden, dan noemt men die S e l m a de ideale B a e d e k e r
van het Noorden - hoewel ze me daarmee toch 's een leelijke poets heeft gebakken,
maar dàt vertel ik later wel eens. En als ze dan vertelt van Vrouw Vasten die - volgens
den ouden rondedans - ‘komt na het Kerstfeest en voor elk Paschen,’ de oude heks
die toch zoo verschrikkelijk mooi was, die van den dolvroolijken P e t t e r gemaakt
had een stil en saai, vlijtig en ernstig, als een verloren mensch, P e t t e r die dan ook
zoo braaf
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was dat hij wist dat wraak een duur genoegen, en het leven te arm is voor zulke
pleiziertjes, dan is zij de toovenares die met haar staafje maar even heeft te tikken
of de volkssprookjes van A s b j ö r n s e n herleven in onzen tijd. En als ze ons dan
voor een kleinsteedschen kruidenier, die smokkelt, en zijn bediende, die witte muizen
heeft, en zijn nichtje, die met haar zwakke handjes deze mannen er bovenop houdt,
belangstelling weet in te boezemen, dan is zij toch een novelliste van den eersten
rang. Maar als ze dan van diezelfde povere figuren nog een klein drama in elkander
zet, dan zeggen we: die S e l m a ! die S e l m a ! Nu zijn alle schetsen van Onzichtbare
Ketenen niet zoo inhoudrijk als Vrouw Vasten en Petter Nord, een enkele m.i. als
van Valdemar Atterdag beneden peil, d.w.z. beneden háár - en dat is nu eenmaal een
zeer hoog - peil, maar voor ons doel zijn ze van groote beteekenis, omdat uit dezen
bundel bizonder goed is te zien, wat de kunstenares S e l m a inspireert. En uit de
vier volgende schetsen blijkt dan dat naast het tegenwoordige, scherp doorschouwde
leven zulks vooral de historie doet. Natuurlijk niet de chronologie of de oeconomie,
ons ook wel door de historie overgeleverd, maar de historia-zelve, de wetenschap
die ons 't meeste raakt, de kennis van het voorgeslacht, de kennis van onze vaderen
met wie wij één zijn, gelijk met onze kinderen, aan wie wij weer de levensfakkel
hebben te reiken, gelijk wij die van de vaderen ontvingen. En dat voorgeslacht op
zijn eigenaardigst, toen het in zijn jonge jaren de wereld introk en het leven zijn
stempel indrukte. Met zulke groote oogen heeft zij dat leven gezien, dat zij daarvan
vertellende, haar eigen prehistorie beschrijft. Geen historische novelle uit den
Vikingtijd, waarin zij eigenlijk beschrijft hoezeer onze tijd voor- of achteruitging bij
dien ouden, maar een wederopwekking van dien tijd en die menschen. En niet zóó
dat ze ons dan wetenswaardige bizonderheden van die menschen laat zien, maar hen
zelf die door hun leven iets van de eeuwigheid brachten in den tijd, en die daarom
de gelijken, de tijdgenooten zijn van ons en het zullen zijn van onze kinderen en van
allen die als menschen met hen
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staan voor dezelfde taak. Typeerend is in dat opzicht de schets De Vogelvrijen: de
boer B e r g , een christen en de visscher To r d , een heiden. B e r g keek te veel naar
zijn mooie nicht U n n , en: ‘toen het groote Kerstfeest bij B e r g gevierd werd, had
zijn vrouw een monnik van Draksmark uitgenoodigd, want zij wilde dat deze B e r g
zou voorhouden, dat hij haar te kort deed ter wille van een andere vrouw. Die monnik
stond B e r g tegen en veel anderen ook, om zijn uiterlijk. Hij was heel dik en spierwit.
't Haar om zijn kalen schedel, de wenkbrauwen boven zijn waterige oogen, zijn kleur,
zijn handen en zijn mantel - alles was wit.’ Maar hij zegt zijn woord en U n n staat
beleedigd op, waarop B e r g hem doodt. ‘“To r d je hadt haar moeten zien, U n n ,
toen de witte monnik gevallen was. Mijn vrouw nam haar kinderen bij zich en vloekte
haar. Ze wendde hun gezichtjes naar U n n , opdat zij eeuwig zouden gedenken, die
hun vader tot een moordenaar gemaakt had. Maar U n n stond daar kalm, en zoo fier
en mooi was ze, dat de mannen beefden. Zij dankte mij voor die daad, en smeekte
me zoo spoedig mogelijk naar 't bosch te vluchten. Zij vermaande mij geen roover
te worden, en 't mes niet meer te gebruiken, eer ik 't voor een even rechtvaardige
zaak kon trekken.” “Je daad had haar grooter gemaakt,” zei To r d .’ - Dit is
bewonderenswaardig echt, alsook de storm die er in den edelen heiden, To r d ,
opsteekt als hij notie krijgt van den almachtigen God die vergelding eischt voor die
daad, evenzoo het tragische slot als To r d er toe wordt gedreven die vergelding te
voltrekken. Het is alsof men - neen, het is eenvoudig een oude ijslandsche saga. Daar
staan ze weer die prachtige mannen van kracht, en die trotsche vrouwen met hun
almacht over de mannen; het stormt elk oogenblik in en om die menschen; de wraak
volgt op de beleediging en de straf op de wraak - maar was ook ooit de trouw
oprechter, de liefde vuriger? Terwijl wij over hen het hoofd schudden, bewonderen
wij ze niet? Het is daarbij een ijslandsche saga niet van de tiende eeuw, maar van
onze dagen. Daarom spreekt S e l m a van den ‘hoogzetel’ en ‘onrein paardenvleesch’,
van ‘de feestzaal’ eener boerderij en van ‘den
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neiligen O l a f ’, zonder daarvan een verklaring te geven, evenmin als wij een
verklaring geven van 'n tram of lokaal. Hierop - in het voorbijgaan gezegd - bouw
ik dan ook mijn hoop dat we niet al te veel last zullen hebben van navolgers van
S e l m a , die zooals alle navolgers het opzichtige overdrijven en populair maken.
Van een betuwschen boerenarbeider uit Herveld maakt men nooit een
Campagnaherder, al geeft men hem diens compleete uitrusting, en zelfs al zou de
verkleeding gelukken: laat hij nooit zijn mond open doen of het bedrog komt uit!
Lagerlöfsche literatuur onderstelt niet slechts een omgeving van rots en berkenbosch,
van meer en fjord - och, coulissen zijn nog wel te schilderen! - en niet slechts wat
heldhaftige gestalten - die zijn wel te leenen bij M a c l a r e n en F r e n s s e n in zijn
Zandgravin! - die dan saga-tje en Vinkinkje moeten spelen, maar dat veronderstelt
zoo één te zijn met die natuur, zoo één te zijn met die menschen, die deze poëtische
historie der sage hebben gemaakt eer ze die schreven, en die ze alleen schreven omdat
ze die geleefd hadden, dat onderstelt eindelijk zelve weer zulk een skald te zijn, wiens
leven is zingen en wiens zingen is leven. De sage is voor S e l m a dus niet eene
vertelling van voor duizend jaren, van menschen waarvan niets meer over is, maar
een vertelling van het heden, een werkelijke waarheid, die omdat ze voor duizend
jaar al boeide en het over duizend jaar nog zal doen, veel meer waar en werkelijk is
dan een Reuter-telegram over een ministercrisis of een staking. Ja, als het laatste
woord der werkelijkheid gezegd wordt, dan komt de sage er bij te pas. S e l m a zegt
het zelf: ‘om te kunnen vertellen wat nu gebeurde, is 't alsof ik de wijk moet nemen
naar de wereld der sage’. (bl. 38). Zij doet dit dus, niet omdat ze de werkelijkheid
niet kent, o neen, waar ze wil is ze realiste als de beste, ook niet omdat ze, als ware
ze fanatieke idealiste, de werkelijkheid veracht, maar uit liefde tot de werkelijkheid.
Uit de koninklijke zekerheid dat de dingen niet zoo zijn als ze schijnen, maar dat de
dingen weergegeven zooals ze werkelijk zijn, altijd belangrijk zijn. Dwaasheid
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is het dan ook haar een schrijfster van optimistische levensopvatting te noemen.
Daarvoor is zij te diep om in 't gevlei te komen onzer optimistjes die maar één liedje
kennen: dat alles terecht zal komen. Moet idealisme beteekenen: het geloof in een
vooruitgang en eindelijke volmaking van het menschelijke geslacht, dan noem ik
haar geen idealiste, want heel sterk is bij haar het gevoel dat de lang niet alle
terechtkomende menschen dier saga's zijn de menschen van onzen tijd; het kleed is
veranderd, het hart is hetzelfde gebleven. Maar is idealisme ook: de onmiddellijke
wetenschap dat het lichaam wordt wat het hart is, dat de mensch zijn omstandigheden,
tot op zekere hoogte zijn leven schept, dat de dingen die gezien worden ontstaan zijn
uit de dingen die niet gezien worden, en dat die onzienlijke de eigenlijke zijn - ja,
dan is S e l m a een idealiste. En daarom is ze zoo'n voortreffelijke realiste. Na al die
sagamenschen heilssoldaten! Waar is zoo sympathiek en tegelijk met zulk een
onderscheiding der geesten over het Leger gesproken als in Een Gevallen Koning?
Hoe komt zij toch aan die diepe menschenkennis? Waar haalt ze dien Matts Wik
vandaan, die, zoolang hij de miskende man was, puur welsprekendheid en
bekeeringsijver is, maar zoodra hij geprezen wordt om zijn offer, geen twee woorden
meer kan zeggen en zich de kroon van het hoofd voelt genomen? Uit het leven, uit
het reëele leven, uit het leven dat was en is en zal zijn, zoolang zich een hemel welft
boven menschen. Daarom is er zooveel sfeer, ruimte en diepte in haar werk. Daarom
bewonderen we haar zoo, want even eenvoudig als het schijnt, even moeilijk is het.
En dit ons te hebben laten zien is de beteekenis van Onzichtbare Ketenen. Deze
bundel toont ons wat S e l m a L a g e r l ö f inspireert. We zien er hier de verschillende
elementen van, kalm naast elkander. Niet, als in Gösta Berling, tegen elkaar inkokend
en tegen elkaar opbruisend, en daardoor den lezer, ook waar hij verrukt werd, vaak
verwarrend; niet, als in Jeruzalem, met machtige werkmanshand saamgehamerd en
met zielvol kunstgevoel gevormd tot een beeld van statige schoonheid, maar kalm
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naast elkander, als staven baar goud in een schatkelder. En dat S e l m a ons dus hier
een blik liet slaan in haar binnenste werkplaats is misschien wel het beste bewijs dat
haar kunst niet is kunsten-maken voor het geëerde publiek, maar het eenige wat de
kunst heeft te doen: een weergeven van het leven, zeggen we het nog eens: het leven.
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Verzen
Van A.S.C. Wallis.
Aan zee.
Van pasgevallen regen nog doortrokken
Breidt zich het landschap grijs en zwijgend uit,
En heel de kille lucht schijnt vocht te aad'men,
Vermoeide wolkjes trekken traag voorbij,
Bedauwde halmen buigen 't zware hoofd,
Te loom den last der druppels af te schudden,
Waarin geen zonnestraal verguldend glinstert,
En 't natte duinzand geeft den indruk weer
Van iedren voetstap, die zich zeewaarts richt.
De zee is kalm; geen frissche windstoot jaagt
Het looden vloers van effen grijs uiteen
En maakt door storm voor blauw en zonlicht plaats.
Het koeltje zwijgt, en lijkt het soms of even
Een breede, witte vôor de waat'ren snijdt,
Eer nog de deining kon tot golfslag worden,
Verliest ze zich, en 't breede watervlak
Ligt stil maar ongerimpeld weer terneer
De zee wil sluim'ren of zij nooit gewaakt had.
Zoo komt herinn'ring aan verloren droomen
Soms over 't kalm en stil geworden hart,
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Maar wat eens golfslag was der hoogste vreugd
Is nu slechts rimpel, die het voorhoofd even
Doch pijnlijk samentrekt bij het herdenken
Van wat nooit keeren of nooit komen zal,
Dan halen wij diep adem, zooals iemand
Wiens slaap men storen kwam - en sluim'ren verder.
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Geen wolk is aan het heldre luchtruim zichtbaar
En mengt haar somber grijs in 't zonnig blauw,
De blijde kleur die van den hemel lacht,
Iets als een droom van schoonheid, zonneschijn
En eeuw'gen zomer waart door 't vredig landschap.
De koelte ruischt door 't bleekgroen duingras henen,
Het mulle zand welft zich tot zachte rustplaats,
Als noodde 't uit om wakend mee te droomen,
En wenschen, ongeteld gelijk de golven,
Waarop het oog rust, trekken door ons hart,
Hoe fier beurt iedre golf haar kruin omhoog,
Niets wetend van der zust'ren nederlaag,
Vervuld slechts van geloof aan eigen kracht.
Trotsch baadt zij 't zilvren hoofd in 't zonnelicht,
En lacht den hoogen, blauwen hemel toe,
En ruischt haar zegelied, terwijl zij kustwaarts,
Naar 't onbekende land spoedt, dat haar zust'ren,
Zoo zegt men, nooit bereikten, maar dat zij
Bereiken zal, 't land van belofte en hoop.
Nu nadert zij, stout bruist ze omhoog, ‘bereikt,’
Zoo klinkt het jubelend, zij raakt het land,
En spat uiteen - de wensch eens menschenharten.
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Een moegedarteld kind, dat sluimren gaat,
Dorst men u noemen, groote oceaan,
Wanneer gij 's avonds zwijgend nederligt.
Neen, een Prometheus zijt gij, eeuw'ge kracht
En vrijheidsdrang in eeuw'gen boei geklonken. Al 't vruchteloos streven van geheel een menschheid
Zucht in uw morrend, immer rust'loos woelen.
Gelijk uw golven tegen d'oever breken,
Nooit strijdensmoe, schoon nimmer overwinnend,
Kampt al wat hoog en edel is op aarde,
Tracht zooals zij de kluisters te verbrijz'len,
De kluisters, die nooit breken, sterft als zij,
Maar is als zij, ook in zijn val nog groot.
Gij breeder graf, dan menschenspade ooit delfde,
Zee, ongegraven groeve van miljoenen,
Gij kerkhof, dat geen monumenten draagt,
Weent ge om uw dooden, is uw golfgeklots
Een lijkzang om uw offers; is een droef
Vaarwel het woord dat uit uw baren klinkt;
Het tooverwoord, waarnaar we vorschen, vragen,
Dat wij ontraads'len willen en verstaan,
Waarmee ge ons lokt en roept? Wij peinzen, luist'ren,
En gij ruischt verder, lachende om den mensch,
Den kleinen, zwakken mensch, die u verstaan wil,
En fluistert ‘'k zing u toe, wat ge in mij hoort,
Tot gij mijn zang kunt vatten, zing 'k den uwen,
Uw smart of vreugd, uw zwakheid of uw kracht,
Tot gij mij hooren kunt, hoor in me u zelf.’

Onze Eeuw. Jaargang 4

484

Onze leestafel.
C a e s a r G e z e l l e , Primula Veris. Bussum, v a n D i s h o e c k . - W.
G r a a d t v a n R o g g e n , Het Schouwende Leven.
(Nieuwe-arbeid-uitgave, Oude Wetering). H é l è n e L a p i d o t h S w a r t h : October-loover. Amsterdam, v a n K a m p e n . - S e e r p
A n e m a , Poëzie, Wageningen, drukkerij ‘Vada’. - J o h a n n e s
R e d d i n g i u s , Beeld en Spel, Amsterdam, S.L. v a n L o o y . - P.A.M.
B o e l e v a n H e n s b r o e k , Liefde en Leed, Amsterdam, L.J. Ve e n .
- W. v a n We i d e , Stille Geluiden, 's-Hage, v a n d e r H a a r en v a n
Ketel.
Zeven bundels poëzie - en dat nog slechts een deel van den oogst dien 1903 heeft
gedragen! De verleiding is groot om zich te verdiepen in eene bespiegeling over de
oorzaken van zulk eenen zanglust in eene periode van - naar elkeen zegt - zoo groote
économische gedruktheid. Maar onze bespreking, die geene kritische studie doch
slechts eene aankondiging wil zijn, heeft voor zoo diep gaande beschouwing geene
plaats: wij trachten alleen - en daarom veroorloven we ons al deze boekdeeltjes in
ééne aankondiging samen te vatten - het stemmings-verschil van deze zeven
Nederlandsche dichters te zoeken: en het liefst vernemen wij hoe zich hun zieleleven,
hartstocht, levenservaring vertolkt in de natuur. De verscheidenheid is groot en wekt
op tot lezen en nadenken, want merkwaardig is het verschil van toon in welken de
natuur tot ieder dezer dichters heeft gesproken. Voor C a e s a r G e z e l l e is de
natuur de glimlach op Gods aangezicht: zijn turen in het heldere Vlaamsche landschap
is een roepen om de zon, een juichen als zij daar is; en dat juichen is zingen. Eén
schoon morgenlied van dezen zangerigen Vlaming kan ten bewijze daarvan volstaan:
Het oosten klaart,
en aan de gouden tinnen
des hemels trekken één voor één
de sterren weer naar binnen.
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Het licht wijdt uit,
en al de wolken branden
in lichten gloed naar d' oosterkant
met malsche rozeranden.
De mist vergaart
de plooien van zijn laken
en legt de droomende eerde bloot
aan 't heerlijk zonontwaken.

Zonnelach, Avondvrede, gezonden geur van den doorploegden akker, door G e z e l l e
met zoo welluidende vrome blijmoedigheid bezongen, H é l è n e L a p i d o t h mag
ze niet vinden. Haar spreekt de geknakte rozelaar, het gele herfstblad slechts van
haar, zoo al verleden, nooit uitgeleden leed. Hoe zou ook dat wondgeslagen hart
vrede vinden, zelfs al zocht ze dien ‘langs wege' en velden?’ Wij weten het, zoo goed
als de zangerig klagende dichteres zelve, dat de natuuraanschouwing haar slechts
‘offerrozen’ zal doen strooien voor ‘den wreeden God van 't leven, Heer der
noodlotsnormen’; wij volgden haar zoo lang reeds op haren weg van klacht en
bitterheid, wij waren er zoo vaak getuigen van, hoe zij den God onttroonde, dien zij
zich zelve had geschapen om hem daarna te smaden met den geesel harer déceptie!
En toch, terwijl wij teleurgesteld ook dezen bundel weer uit de hand leggen, kunnen
wij niet anders dan in stilte denken: hoe heerlijk zal het lied zijn waarmee na zulk
een nacht van weemoed deze dichteres eens weêr het morgenlicht begroet.
De blijdschap in welke G e z e l l e ‘het gutsend woord zooals het borrelt uit de
zwangere bron des harten’ uitgiet, zoeke men ook niet bij G r a a d t v a n R o g g e n .
Minder zangerig intusschen dan de Vlaming, en verreweg de mindere van H é l è n e
S w a r t h in macht over taal en techniek, boeit ons deze dichter meer dan één van
die beiden door het klaar-zichtbare beeld, dat hij van zijne vita contemplativa geeft.
Ook hij draagt eigen krankheid der natuur te gemoet: gebroken idealisme, ontgoocheld
geloof. Het licht van zijne jeugd was de overtuiging geweest, dat Liefde rein kan
zijn. Hoe weemoedig herdenkt hij dat:
o! Vrouw, wel zijn nu al de helder-brandende lichten door een nacht gevolgd van ongenâ;
maar leg nog eens uw handen in mijn handen,
opdat ik éénmaal nog in uwe glorie sta!

Zoo vraagt hij wel; en soms schijnt hem dat weer mogelijk:
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In avond-verteedering
gaan we langs wegen
stil en denkende;
uit onze herinnering
zacht komt gestegen
liefde, wenkende.

Maar reeds bij 't herdenken beseft hij, dat dit maar een droom is!
Als dan alzoo zijne ‘jonge ziel zich heeft blind gestaard bij het zoeken naar God’,
dan keert hij zich naar buiten. Welk een ziele-leven de natuur toen ‘aan zijne
verwonderde oogen’ heeft geopenbaard, hoe hij de aarde zag, hare weelde
omhoogheffend tot God, dat leze men in de klankvolle proza-beschrijving op pag.
39 van den bundel, of in dit hoopvolle morgenlied:
Dit is de dag, de klare en volschoone:
een meie-weienfeest van louter blauw en goud;
en, als een jonge bruid haar witte krone,
zóó bleeke dag de zon in blanke handen houdt;
de voeten van den dag gaan over d' aarde,
de akkers bloeien en de boomen staan in groen
en 't water ligt zoo blauw, zoo strak, als staarde
het naar den hemel in een licht-visioen.

Het ‘schouwende leven’ zou geen leven zijn, indien des dichters zielekrankheid hier
hare blijvende genezing had gevonden. Eerst moet nog nieuwe ontgoocheling volgen.
Ook deze zanger moet beseffen dat hij ten slotte nog slechts eigen droomen in 't
natuurleven las. Maar na nieuwe uren van duisternis gloort in de stille eenzaamheid
eener ziekte (quae non est ad morten sed pro gloria Dei) een nieuw licht in zijn hart:
een geloofslicht, wel wazig in zijn onduidelijk mysticisme, maar leven belovend, en
bezielend tot nieuwe en ernstig schoone liederen.
In wezen en uiting beiden verschilt, zoozeer als maar mogelijk is, van de stemming
dezer unio mystica het scherp-omlijnd calvinistische geloof dat S e e r p A n e m a
op zijnen gang door het woud vergezelt, hetzij hij de lentenatuur haar doemvonnis
toeroept:
O goudnatuur, die 't leven zoekt;
van God gevloekt
nijgt gij ten einde;

hetzij hij in mildere stemming erkent, dat de aarde is des Heeren. Want deze dichter
tracht altijd - ook in zijne natuuraanschouwing - te getuigen van zijn geloof. Immers
zijne poezië wil wezen ‘poezië van het geloovig (d.i. het calvinistisch) bewustzijn’.
Dat voor
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deze zeldzaam zware taak zijne dichtergaven te kort schieten, erkent hij zelf min of
meer; en hij tracht dit feit, zoo ten opzichte van zijne eigene poezie als van de
‘geloovige’ poezie in het algemeen, te verklaren door het volgende zonderlinge, hier
in 't kort samengevatte betoog: Het ontwikkelingsproces dat de schepping naar den
raad des Eeuwigen in zich sluit, is verstoord door de zonde, die de harmonie der
godsgedachte door onevenredige ontwikkeling in disharmonie verkeerde. ‘Waar de
galvanische stroom der genade die disharmonie had opgeheven daar was toch de
gang nog traag.’ Maar ‘op de terreinen des menschelijken levens, waar die stroom
niet intrad (?) kon ongestoord eene ontwikkeling bloeien, heerlijker in hare openbaring
naar mate haar kanker in de geheimenissen des levens dieper wegschool.’ Zulk een
testimonium paupertatis aan de geloovige poëzie van Nederland gegeven door een
dichter wien toch zeker noch de kerkgezangen van B e e t s noch de hymnen van d a
C o s t a onbekend zijn, wekt verbazing en bevredigt niet als het moet dienen tot
verontschuldiging. A n e m a 's ‘poetrye van het geloovig bewustzijn’ is zwak en, wat
erger is, ze is rhetorisch. Het is hinderlijke rhetoriek wanneer deze geloovige het
gebed der geloovige zielen pathetisch roemt als
‘een heil'ge gouden lijn
waarlangs heur sympathie in bliksemen gezonden
geen impotentie breekt van smart en pijn.

Maar in metrischen, zoowel als in moreelen zin overschrijdt de dichter de maat, die
van D r . A. K u y p e r (den ‘markgraaf zijns Gods’) waagt te getuigen:
God heeft zijn struiklend volk een held gegeven!
Wat Palingenesie belijdt, begroet dat leven:
Eere den man, het uitverkoren vat.

of dezen leider toezingt:
Wij zullen 't uur des dankens niet verdagen
Totdat uw geest, verjongden aangezichts,
Naar 't regium des ongeschaapnen lichts
Verreist om eeuwiglijk de kroon te dragen.

Zoo is - tot schade voor des dichters bedoeling - in dezen bundel de ‘poetrye’ daar
het zwakst, waar het ‘geloovig bewustzijn’ het sterkst tracht te getuigen.
Meer geëvenredigd zijn bij J o h a n n e s R e d d i n g i u s onderwerp en
dichtergaven. Ook hij roept ons gaarne in de natuur. Het welluidendst klinkt mij die
roep toe in de toewijding aan zijne
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vrouw, het best geslaagde, immers het zuiverst gevoelde lied van den bundel:
Nu 'k weer mag gaan door dalen en bestijgen
den steilen berg, aanhoorend windezang,
terwijl de looverkens der fijne twijgen
raken liefkoozend blonde liefste's wang,
en wij, vermoeid van 't klimmen, poozend hijgen maar, weer gedreven door gelijken drang,
te treden gaan, en, voor geen steilte bang,
de hoofden onder 't hangend loover nijgen,
nu doet een blijdschap mij in wond'ren leven,
gelukkig dat ik treden mag in 't licht
en u mijn ziel in 't klinkend lied mag geven.
O schoonheid van een hart, dat leed en duldde!...
wees zuiver als een bergstroom, klein gedicht,
en breng voor trouw mijn liefste uw hooge hulde. -

Wat R e d d i n g i u s ' natuur-aanschouwing zal zijn, zegt dit frissche lied vrij duidelijk:
een eenvoudig verhalen, niet gezocht, ook niet zoo heel nieuw, van de schoonheden
van J a c q u e s P e r k s Ardennenland. Het aantrekkelijke in deze poezie is hare
ongeveinsdheid. ‘Ik weet niet’ zegt de dichter ergens,
ik weet niet wat voor liefs mijn ziel doorgleê,
maar 't deed me stilstaan,

en zoo gaat het hem dikwijls, zoowel in den Ardennencyclus als in de tweede,
zwakkere afdeeling, de liederen van het leven: veel vreugde - ook wel leed glijdt
hem door de ziel, en meest weet hij dat ook wel te vertolken, al breidelt hem soms
een lastig rijm, of plaagt hem te onpas eene klassieke herinnering, zooals op dat
ongelukkige oogenblik toen hij een bevallig mythologizeerend droomgedichtje aldus
besloot:
dàn ging mijn ziel met melodieuzen zwier,
als hoorde ik van D e m o d o k o s de lier.

Poëtischer stemming dan R e d d i n g i u s , wiens eenvoud soms al te alledaagsch
schijnt, draagt B o e l e v a n H e n s b r o e k door leven en natuur henen. Men kent
dezen dichter met zijn welgeoefende versificatie, zijn zachten verhaaltrant. Men weet
hoe gaarne hij van zijne droomen spreekt als ‘van blanke rozen, geurend zoete roke’.
De heiniaansche romantiek van dezen zanger, die in zoover aan H é l è n e S w a r t h
herinnert, dat hij zijn tranen beter vertolkt dan zijnen lach, doet ons in dezen bundel
noch de naieve natuur-
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waardeering van G e z e l l e , noch de mystieke natuurbezieling van G r a a d t v a n
R o g g e n verwachten. Weemoedig - met ietwat précieuzen weemoed - zoekt B o e l e
bovenal in de natuur ‘stemming’. Als hij de dennen hoort ruischen dan is het hem
of in weelderigen lust
De takken tot elkaar van liefde fluistren,
De zon heel d'aarde in den sluimer kust,

keert in de lente zijne Muze weder, zij zegt tot hem.
Niet alles, neen,
Breng ik u weer. Een reine bloem verdween,
Nog onbedorven.
Ik breng u licht en bloesems als weleer,
Maar voor die bloem geen gloed, geen geuren meer,
Die is gestorven.

Dit is romantiek van het zuiverste water. Maar die neiging om in iedere omgeving
eigen gemoedsstemming gereflecteerd te zien blijft - tot geringer bevrediging van
den lezer - den dichter niet zelden ook bij in de kerken en kloosters zijner reizen.
Zelfs bij het binnentreden van de catacomben denkt hij aan ‘de catacomben zijner
ziel’ en knielt neer om in een afzonderlijken cyclus eene eigene Madonna te
aanbidden. Ligt niet - zoo vragen wij onder 't lezen - hier tusschen den gedachtenkring
der Christenen in de stilte dier gewelven hun Moeder Gods aanroepend met ernstig
gebed, en den droom des dichters die zijne nieuwe Madonna huldigt met de ‘blanke
rozen, blanke droomen’ zijner poezie, eene klove te breed dan dat althans de kunst
van dezen dichter die zou vermogen te overbruggen? - Ons tenminste treft deze
gezochte kunst oneindig minder dan de natuurlijke droefheid waarmede de dichter
in het roerend lied ‘Martinus’ ons mede doet lijden door zijne vadersmart.
De bundels, die wij tot hiertoe bespraken, hebben als van zelf aan onze
aankondiging een eenigszins ernstigen toon gegeven. Dat het zoo niet behoeft te
blijven tot het eind, daarvoor heeft de Heer W. v a n We i d e , tegen zijne bedoeling
in, gezorgd. Want deze ‘stille geluiden’ hebben een allermerkwaardigste gave om u
vroolijk te stemmen. Hetzij v a n We i d e vermetel uitroept:
‘Ik wensch een vormenschoone maagd te minnen,

hetzij hij u welmeenend op den schouder tikt en u waarschuwt:
‘De Dood zweeft nader dan gij denkt, mijn waarde’

hetzij hij belangstellend aan de bloem vraagt:
‘Roze, roze, waarom weent gij?’
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of familiaar tot de zee zegt:
‘Troostende zee! ik ben als gij!’

onmogelijk is het u om ernstig te blijven. Vleit hij zijn liefste:
Vlei je, blonde, neêr op 't mos!
Weid je blauwe oogen!
Die als blauwe bloemen twee,
Rusten op het hemelmeer.

dan ziet gij niet anders dan 't verbaasde gezichtje der blonde met die ver afgedwaalde
oogen; en hoort ge hem ernstig verklaren:
Er is een heimlijk iets
Dat hart tot harte bindt,
Een Alles en een Niets
Dat buiten ons zijn brandpunt vindt,

dan krijgt gij schik om u zelf, die dat tot heden toe niet hadt geweten. Kunt gij dan
anders dan den dichter danken, die zoo wijs en toch weer zoo dartel kan zijn, en
daarbij u zoo maeterlinks kan doen rillen:
Daar klept een deur!
Daar klept de Dood!
‘Laat mij in!’ ‘laat mij in!’
Klept-klapt de deur
Klept-klapt de Dood!
Ramm'lend de Dood!
‘Laat mij in!’ ‘laat mij in!’
Kracht'ger de deur!
Klepp'rend de Dood!
Knok-klept de Dood!
‘Gedenk dezen dag!’
Ik sloot toen de deur!
Toen ging ook de Dood!
Maar, wees stille, o stil!
‘En gedenk dezen dag!’

Wie na deze proeven niet erkent dat de Heer v a n We i d e alle aanleiding heeft om
uit te roepen:
Ha! 'k Min de poëzie en hare Muze,’

die koope zelf zijnen bundel - en leze dien.
K.K.
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G e e r t r u i d a C a r e l s e n , Noordhollandsche vertellingen. Rotterdam,
W.L. B r u s s e , 1903.
Wie het eenvoudige Noordhollandsche boerenvolkje met zijn eigenaardige
Westfriesche leukheid, zijn eigenaardige boerenslimheid, zijn plompheid, zijn
gehechtheid aan zijn boomlooze, achter hooge dijken voor het water beschermde,
onafzienbare vlakten en vlakke eilanden kent, zal deze eenvoudige, licht novellistisch
getinte schetsen met veel genoegen lezen. De schrijfster kent de terughoudende
boerenkarakters, de voortreffelijke ‘keezers’ dier streek, den boerentrots, de
boerenkleeding, de boerentaal beter dan iemand en weet ons belangstelling in te
boezemen voor dat in den regel weinig poëtisch geachte deel van ons vaderland,
welk deel wel verdient gekend te worden in zijn eenigszins ruwen landelijken aard.
B e e t s zou deze vertellingen met vreugde hebben begroet als een aanvulling van
wat hij over de onmiddellijke omgeving van Alkmaar had gegeven. Schagen en
Wieringerwaard, het Koegras en het Nieuwediep, een enkele maal Wieringen zelf
vormen het tooneel, waarop een en ander wordt getoond: de bedriegelijke boer van
Kleiwijk; de dochter van den sluiswachter met haar liefde voor den heerlijken
‘waterkant’ en hare begeerte naar hooger ontwikkeling; boeren tegenover Schager
burgers en Nieuwedieper zeelui - de laatsten en hun taal niet heel gelukkig, zelfs
oppervlakkig geteekend, wel doordat de schrijfster ze minder goed kent; de naïeve
geschiedenis van de twee trouwringen der boerenweduwe; die van de naar wat breeder
horizon hakende M a a r t j e B o t , die te Amsterdam gaat dienen; van de mooie
S i j t j e , de arbeidersdochter, die den vermogenden boerenzoon versmaadt voor den
elleman - gezonde degelijke kost, zonder sentimenteele bijmengsels of romantische
versiering, goed gezien en zuiver geteekend.
P.J.B.
Mr. J.G. G l e i c h m a n , Mr. F.A. v a n H a l l als minister. Amsterdam.
Va n K a m p e n e n Z o o n , 1904.
Wat men ook tegen Va n H a l l moge hebben, het staat vast, dat hij met
H o g e n d o r p , T h o r b e c k e , G r o e n , H e e m s k e r k , om van levenden te zwijgen,
tot onze eerste staatslieden in de 19de eeuw mag gerekend worden. De heer
G l e i c h m a n , die hem gekend, onder hem gewerkt heeft en zijn papieren heeft
mogen gebruiken, zal voldoening hebben van deze ‘mededeelingen en herinneringen’,
bestemd om Va n H a l l voorgoed de plaats aan te wijzen, die hij in onze
geschiedenis zal innemen. Va n H a l l 's ‘gematigd liberale’ gezindheid, reeds in
1831 gebleken in een anonieme memorie over den
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toestand des lands en radend tot ‘het aannemen van eenen hoogst liberalen en milden
geest’ van regeering, bracht hem in betrekking tot W i l l e m I I : in 1842 werd hij
minister van justitie. Va n H a l l 's groote daad, de leeningwet, neemt natuurlijk een
belangrijke plaats in het verhaal in; zijn talent als administrateur, als regeerder komt
vooral in die jaren schitterend uit en zijn verhaal van de omstandigheden, die tot zijn
aftreden leidden, rechtvaardigt dat aftreden ten volle, welke bezwaren tegen zijne
houding ook destijds en later zijn ingebracht. Zijn eerlijke trouw aan de ook met
zijne medewerking tot stand gekomen Grondwet van 1848 mag voortaan ook niet
meer worden betwijfeld. Evenzeer zal men zijne dikwijls ongunstig beoordeelde
houding in de zaak der Aprilbeweging niet meer mogen verdenken en terecht noemt
de heer G l e i c h m a n de door Va n H a l l gevonden oplossing der daardoor ontstane
kwestiën ‘de meest gewenschte en après tout de meest praktische’. Zijn groot talent
als regeeringsman echter kwam, meer dan in de latere van het verder met kleinere
kwestiën opgevulde tweede, in zijn derde ministerie uit, toen hij de belangrijke
spoorwegzaak tot een gewenscht einde bracht. Maar de ‘minister der minderheid’
bleef dit langer dan voor zijn naam, dan voor de zaak des lands wenschelijk was,
minder - zooals men wel heeft gezegd - uit gehechtheid aan het gezag dan uit lust
om nog mede te doen in het politieke schaakspel, om te toonen, dat hij nog de oude
was. Het ministerie viel tenslotte uiteen. Va n H a l l leefde nog vijf jaren ambteloos,
studeerend en werkend, zijn ‘eigenhandige aanteekeningen’ verzamelend, waaruit
de heer G l e i c h m a n blijkbaar de quintessence haalde en in ieder geval belangrijke
en uitvoerige uittreksels gaf. Dit boek, vroeger artikelsgewijze in De Gids verschenen,
moge ook anderen opwekken om de staatkundige mémoires van staatslieden uit de
vorige eeuw openbaar te maken. Wij hebben daarvan nog veel te weinig, tot schade
van de kennis onzer geschiedenis in die jaren, die toch voor onze inwendige
ontwikkeling zoo belangrijke dingen hebben zien gebeuren en zoo merkwaardige
personen hebben zien optreden.
P.J.B.
J. d e M e e s t e r . Louise van Breedevoort. Roman in vier boeken. Bussum,
C.A.J. van D i s h o e c k . 1903.
Een roman, die zich heel prettig laat lezen. Het verhaal is zoo vlot verteld en de
menschen staan als zoo weinig samengestelde typen voor ons, dat dit boek tot
aangename ontspanningslectuur kan worden gerekend. Men is al heel spoedig thuis
in de familie
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en stelt al dadelijk belang in den singulieren landjonker, die op zoo wonderlijke wijze
zijn ooms en tantes meedeeling doet van zijn verloving met het Duitsche
concert-zangeresje. Straks, als na troebele dagen in het huwelijksleven L o u i s e
geboren wordt en de moeder sterft, vragen we ons af wat er met zoo'n vader van de
half-wees moet terechtkomen. Dat vertellen ons de drie laatste boeken. Ook daarin
gaat het noch hoog noch diep, maar het verhaal boeit en de levendige beschrijvingen
der personen, met wie L o u i s e in aanraking komt (freule R e m , C a m i l l e , de
oude heer S c h i e l a n d ) houden ons bezig meer dan de vraag wat het eind van
L o u i s e 's geschiedenis zal zijn. Dat zij neef G u u s bedanken zal, dat zij neef H a n
ongetroost zal laten gaan, wij voorzien het en dat zij in K r u i t , den self-made schilder
haar ideaal zal vinden, het verrast ons niet. Dat dit heer haar liefde niet waard is,
verbaast ons minder dan de melodramatische oplossing, die aan het slot gegeven
wordt: L o u i s e schenkt - als in de oude draken een beurs vol goud - een ton kapitaal
aan het kindermeisje, waarmee K r u i t , haar verloofde van enkele dagen, geleefd
heeft en die hij voor de rijke freule in den steek gelaten heeft, omdat hij als artiest
voor de volle ontplooiing van zijn gaven vrij van geldzorgen moest zijn.
Wij hooren niet hoe K r u i t gedacht heeft over de edele daad van zijn gemankeerde
vrouw. Zal hij werkelijk zoo'n ploert zijn, dat hij, het kindermeisje trouwend, zich
door haar onderhouden laat van het geld, dat de nobel-denkende freule haar voor dat
doel heeft gegeven? De man is er toe in staat, maar dan verdiende hij ook L o u i s e 's
sympathie niet, ook niet als artiest.
Maar dat slot is.... het slot; al wat daaraan voorafgaat is, vluchtig geschetst,
doorgaans wel zoo prettig om te lezen en het tikje sentiment blijft zoo vrij van
sentimentaliteit, dat ge u graag over dat laatste hoofdstuk heenzet. L o u i s e - zoo
vleit zich de lezer - zal door de ervaring met K r u i t toch ook wel wat wijzer geworden
zijn en misschien nog wel een braven man vinden, zooals het brave kind verdient.
H.S.
M a r i e M a r x - K o n i n g . Van een schoonen dag. - Bussum, C.A.J.
v a n D i s h o e c k . 1903.
Er is in dezen bundel een sterke zucht naar het vage, fijne, etherische, nauw-tastbare
en nauw-zegbare, naar het subtiele, dat alleen verstaan kan worden door wie de
symboliek begrijpt, waarin het zich hult. En nu moet toch wel voor velen, voor zeer
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velen misschien, die symboliek b.v. in het eerste verhaal ‘Het Verzonken Kasteel’
zeker niet heel klaar zijn; niet licht, geloof ik zullen zij raden wie de vrouw is wier
lijf rees in lijnen van tylozen en van wie verder gezegd wordt: ‘licht-lila was haar'
waad, waarop haar haren lagen zon-blond als blonde zij. Haar oogen blauwe zeeën
leeën open bleek van wee; en haar handen, malve-blank, gebaarden als schaduwen
van zacht in wind bewogene bloemen; en haar woorden gingen vlijm-fijm als hooge
violen-tonen....’ En ook ‘De God van het kind’, schoon zeker eenvoudiger en
doorzichtiger van bedoeling, zal velen den indruk geven dat hier wel een diepe
gedachte verscholen is in het kleed van het sprookje, maar of zij die gedachte zullen
vatten is een andere vraag. Zal ook van ‘Prins Ideio’, het tooneelspel, dat een
allegorische sproke is, de sleutel niet velen ontgaan? Zullen zij in de namen der
handelende personen: I d e i o , M o m o , F e m m a , S a g i l l u s , A n t r o p a , F i l a ï a ,
K r a t a eenige aanwijzing vinden voor het recht begrip van wat de schrijfster met
haar allegorie te verstaan wilde geven? En wat zullen zij maken van dat ‘Gevoelspel
in Beelden en Woorden’ getiteld ‘Van de Vreeze’, waarin ‘medespelen’: de man, de
vrouw in 't zwart, de vrouw in 't wit, een stem, twee vogelgeluiden, een klok....? Wat
echter niet wegneemt, neen, eerder oorzaak juist zal zijn dat zeer velen met ophef
van deze raadselachtige voorstellingen zullen gewagen, bewerend dat het hier meer
op gevoelen dan op begrijpen aankomt en de schoonheid dan ook dieper voelend
naarmate zij den zin der beelden minder begrijpen. Omne ignotum pro mirifico.
Maar duidelijk en klaar is de zin van het verhaal, waarnaar de bundel genoemd is
‘Van een Schoonen dag’ waarin ons in dichterlijk proza verteld wordt hoe de jonge
morgen (als een heel jeugdig meisje gedacht) haakt naar den middag, die zelf weer
begeerig uitziet naar den avond, die zucht wijl zij den nacht niet winnen kan, want
de nacht mint het kind, de morgen.... De typeering van Morgen, Middag, Avond,
Nacht is zoo voortreffelijk, de overgangen zijn zoo goed geschilderd, de poëtiseering
der natuurverschijnselen schijnt zoo ongekunsteld, dat men zeker de schrijfster vragen
mag meer te geven van dit, van deze dichterlijke beschrijvingen der eenvoudige,
aardsche, allen menschen bekende dingen, liever dan te gaan zweven in de ijle wolken
der vage, wijsgeerige Allegorie.
H.S.
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J.K. R e n s b u r g . Lohengrin, een cyclus van den Graal. Rotterdam.
Johan Pieterse.
Een ‘niwe socialistise Evoluutsi-Teori’, de ‘Oerkommune’, de ‘wagnerjaanse’ stijl,
H e i n e , de Hebrejers, de ‘kerkelike, politike en economise Graatsi Gods’, ‘de
pauselike, koninklike en plutokratise genade d.i. willekeur’, ‘deugd en ondeugd
produkten als petroleum en kaoetsjoek’, Wagners's ‘christelik socialisme in muzikale
vorm’, Z o l a , D a r w i n , H e g e l , I b s e n , To l s t o ï , S p i n o z a , G o e t h e ....,
over dat alles reeds wordt gesproken in de 9 eerste heel kleine bladzijdjes der 44, die
de inleiding vormen tot 16 sonnetten. Later volgt in die inleiding nog zoo een en
ander over de Barbarossa-legende, over de ‘Rozakruisers van de franse School’, over
den cyclus, dien de dichter ‘sreef’ (sic!), over ‘profetise vizi’, over den
Messias-Imperator en zijn Apostel-Maarschalken, ‘Histories Materjalisme’, het
smousendom, Ahasveer, Lohengrin als Wagner's Socialisme, Elsa als het Proletariaat,
over den artiest ‘di uit de Eind-Eewse mystiek in de Eind-Erise periode naar de
klaarheid der Niwe Era streeft’, over L e s s i n g , de Taurah, de Ka'ba, het Sintoïsme,
het Chysanten-Rijk, de Kruistochten, de ontwikkeling van de Zee-Scheepvaart, de
Hervorming, de afschaffing van de tollen tijdens de Franse Revoluutsi, de
Expanzi-Politiek, de bul van Urbanus IV, de uitvinding der kompasnaald en der
drukpers, de Expanzi-kunst, het Dreyfusproces, een Messiaans Keurkeizerrijk van
de Vereenigde Staten der Aarde, l'Affaire en het Wagnerisme.....
..... En daarop volgen dan de 16 Sonnetten met aanteekeningen......
H.S.
M a u r i t s Wa g e n v o o r t . De Christenen. Rabbi Paulus in Filippi, 2
dln. Amsterdam. H.J.W. B e c h t 1903.
Een buitengewoon dierbaar boek voor hen die geen aanvechtingen meer krijgen om
ter kerk te gaan of den bijbel te lezen, maar daarom het Christendom nog wel een
belangrijk verschijnsel vinden. Want dit boek maakt het zoo recht duidelijk hoe de
menschen er toe kwamen om Christenen te worden - Paulus door overspannen
genialiteit en reislust, vrouwen door teleurgestelde liefde, slaven uit vrijheidszucht,
enz. enz. - maar ook, hoe een wijsgeer als Olympas zich er buiten hield. En dat niet
uit ongodsdienstigheid, o neen verre van dien! Olympas is de vroomste. Hij heeft
Jezus-zelf gehoord en moet Paulus de Bergrede mede deelen, waarvan deze nooit
had vernomen. Hij ook begrijpt Jezus
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beter en heeft hem meer lief dan Paulus - maar houdt zich aan Plato en Socrates. En
wèten, wel Olympas weet alles, zelfs dat waarover de Keizer van Duitschland zich
nog in 1902 verbaasde, n.l. ‘dat jelui Jehovah van Babyloonschen oorsprong is.’ (II,
86). En wat ten slotte voor bovengenoemden zoo recht aangenaam zal zijn, is dat dit
boek zoo ferm breekt met oude sleur en onnoodige deftigheid, en dus kalm spreekt
van ‘baas Klemens, de bisschop’ en ‘Je naam worde geheiligd.... want in Jou is het
koninkrijk.... Amin.’ Waarom zouden wij ook dat stijve ‘Uw’ en ‘Gij’ behouden?
Waarom moeten wij Hollanders nu altijd harkeriger doen dan anderen, dan
Engelschen, Franschen en Duitschers zelfs!
Nu kan ik helaas niet anders zeggen, dan dat ik dit boek zeldzaam vlerkachtig
vind. Vooreerst is het van de doorzichtigste makelij, en wel van deze: recipe: een
goede dosis couleur locale; een extractje van R e n a n 's werken, eindelijk een excerptje
uit het Nieuwe Testament en dit alles overvloedig aangelengd met courantenwijsheid
- en le roman est fait! Verder is het van de naïefste banaliteit. Waar dat Nieuwe
Testament vandaan komt, hoe die Joden die in Jezus geloofden de wereld overwonnen,
en dergelijke vragen, - naar welker beantwoording nu reeds een eeuw met de
scherpzinnigste geleerdheid is gezocht, zonder tot helderheid of eenstemmigheid te
kunnen komen - dit boek beantwoordt ze u vliegensvlug. Want Olympas - in 't
voorbijgaan gezegd: heelemaal geen platonische philosoof, maar de spreekbuis van
den heer Wa g e n v o o r t - Olympas weet alles. En eindelijk is de taal van dit boek
nu eens van de kwaadaardigste moppigheid en dan de onvervalschte coiffeurstijl.
Bv.: ‘de mannen listig, de vrouwen lustig, de kinderen lastig, keek de sluwe
ondeugendheid allen uit de oogen, wanneer zij door de straten der stad gingen. Dan....
hielden de ruiters hunne losse paarden in het oog, ja zelfs zei men, dat de gebochelden
zich met den rug tegen een muur plaatsten uit vrees dat hun pand van goed luk,
waarop zij het oog niet konden houden, hun zou worden weggekaapt’ (bl. 2). ‘Om
de stille heesterdonkerten stond een licht-doortrokken duisternis van
hoog-nachtmysterie, doorfonkeld van straalschietende sterren’ (bl. 124).
En 't grappigste is dat een, overigens zeer begrijpelijke, drukfout de beste kritiek
geeft. Want als Olympas zijn afstraffende rede houdt tegen Paulus' leer en ascetisme,
breekt hij zijn rede telkens af met den mooien, Griekschen groet Chaire (= verblijd
u), gericht tot de voorbijgangers. Maar bij ongeluk staat er in plaats
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van Chaire dan telkens Xaire! En Xaire is heelemaal niets, beteekent niets. Zoodat
de lezer, na Olympas' wijsheid telkens op dat vreemde tusschenwerpsel stootende,
onwillekeurig lacht: beteekent niets! 't ziet er wel geleerd en exotisch uit, maar 't is
toch geen van beide. Wat is het dan? Ja - 't is Xaire, meer is er niet van te zeggen.
G.F.H.
Jonkvr. A. v o n S c h m i d t a u f A l t e n s t a d t . Van het land van de
Rijzende Zon. Met 83 illustratiën. 's-Gravenhage. W.P. v a n S t o c k u m
e n Z o o n . 1903.
Als ooit een boek het faveurtje heeft gehad precies op tijd te komen, dan zeker dit
reisverhaal. Want, terwijl de couranten spreken van een oorlog tusschen Rusland en
Japan, en wij ons afvragen of het als ‘groote mogendheid’ zoo piepjonge Japan 't
wel kan opnemen tegen dien grooten, grijzen kolos, komt dit boek met zijn vele
kiekjes ons inlichten. Daarbij wil ons oud-hollandsche hart gaarne nog eens hooren,
of ze zich in Japan nog den tijd herinneren dat op Decima onze vlag woei, en hoe
dankbaar ook voor 't geen reeds S i e b o l d , E. H e l d r i n g , H.S.M. v a n
W i c k e v o o r t C r o m m e l i n en E. N i j l a n d ons op dit terrein gaven, bevredigd
was onze weetlust niet1). Dit boek echter brengt ons heel wat verder. Want de
schrijfster heeft zes maanden in ‘het land van chrysanten en kersenbloesem, de
sprookjestuin van het Oosten’ gereisd en al dien tijd met nauwgezetheid geschiedenis,
godsdienst, zeden en gewoonten bestudeerd en nu dit alles weergegeven in de 18
hoofdstukken van haar boek. Met enkele er van te noemen als: Yokohama en Tokio,
Opening van het parlement, Godsdienst, De Japansche Vrouw, Japansche Kunst,
Het Kersenbloemen (voor kersenbloesem?) feest bij den Mikado karakteriseer ik dit
boek misschien het beste, want hieruit blijkt dat het ons een veelzijdigen en
onpartijdigen indruk wil geven van dit weder ontwaakte volk. Wat mij persoonlijk
trof, was dat onze naam ‘Oranda’ er nog een goeden klank heeft; dat de Japanners
ongemeen beleefd en buitengewoon onbetrouwbaar, hun vrouwen en dienstboden
daarentegen vriendelijk en voortreffelijk zijn, dat Japan een paradijs voor kinderen
is maar niet voor reizigers, trots zijn electrisch-verlichte treinen met eetwagens, en
dat de zending wegens haar succes hier een van haar gevaarlijkste terreinen vindt dat doet er eigenlijk niets toe, want een ander zal iets geheel anders eigenaardig
vinden. Nu

1) Sinds ik dit schreef is de oorlog, mitsgaders een stroom van nieuwe literatuur over Japan
begonnen.
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de kritiek hier niet kan controleeren, heeft ze slechts dankbaar aan te nemen en te
bewonderen.
G.F.H.
Een jaar aan boord H.M. Siboga, door Mevrouw A. We b e r - v a n
B o s s e . Boekhandel en drukkerij voorheen Leiden. E.J. B r i l l . 1904.
Wie met een enkel woord zijne meening over het werk van Mevrouw We b e r wil
uiten, kan, gelooven wij, niet beter doen dan eenvoudig te zeggen; het is een
sympathiek boek. Sympathiek is het door den vorm: frisch, gezellig, nooit vervelend;
sympathiek vooral ook door den inhoud. Wie het leest, moet wel komen onder den
indruk: wat is onze Oost toch een mooi geheel, - moet wel begrijpen dat die Oost de
belangstelling verdient van ieder Nederlander.
‘Indië is voor den Nederlander over het algemeen een al te vreemd land; op onze
scholen wordt van Nederlandsch-Indie weinig meer gesproken dan van de rest der
vreemde werelddeelen, daar is nog te zeer eene algemeene miskenning van de
belangrijkheid van dit wondere gebied’, - zoo ongeveer klaagde dezer dagen nog een
deskundige1) in eene aankondiging van A u g u s t a d e W i t 's De Godin die wacht,
en hij meende dat onderwijs en kunst, vooral literaire kunst, in een en ander
verbetering zouden kunnen brengen. Wij weten niet, of hij het boek van Mevrouw
We b e r , ongekunsteld geschreven als het is, zou rangschikken onder de letterkundige
kunstgewrochten; maar wij zijn wel overtuigd, dat hij het met ons eens is als wij
zeggen: dat boek, goed geïllustreerd, is óók te tellen onder die, welke gelezen moeten
worden door al wie iets voelt voor ons eilandenrijk.
Van 7 Maart 1899 tot 26 Maart 1900 heeft de Siboga in het oostelijk deel van
onzen archipel rondgezworven, ten behoeve der diepzee-onderzoekingen van Prof.
M a x We b e r . Tweemalen ging het stoomschip in dien tijd gedurende eene kleine
maand naar Soerabaja om te dokken; deze periodes brachten de reizigers
achtervolgend te Makassar en te Saleijer door, - maar de overige tien maanden was
men, al werd meermalen eene strandplaats aangedaan, voortdurend op zee. Mevrouw
We b e r was daarbij een ‘werkend lid’ der wetenschappelijke expeditie.
Wij hadden, al lezende, een aantal bladzijden opgeteekend waarop wij meenden
in het bijzonder de aandacht te moeten vestigen. Maar na het geheele werk te hebben
gelezen, zien wij daarvan

1) Dr. K. B r o e r s m a in De Locomotief van 17 December 1903.
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af; onze aankondiging zou veel te uitvoerig worden, en wij gelooven nu dat het beter
is, haar te besluiten met dezen goeden raad: lees dit boek, niemand zal zich den
daaraan besteden tijd beklagen.
E.B.K.
Studies in volkskracht, onder redactie van L. S i m o n s . Eerste serie I.
‘Tot inleiding’. ‘De toekomstwaarde van onze jongste maatschappelijke
woelingen’, door L. S i m o n s . II. ‘De leer van Malthus, voor Nederland
toegelicht’ door Dr. G.W. B r u i n s m a . III. ‘Ons kazerneleger als
opvoedings- en gezondheidsinstituut’ door Q. Nc. Haarlem, de E r v e n
F. B o h n . 1903 en 1904.
Ziehier een - zij het in eenigszins ongewonen vorm - nieuw tijdschrift, gewijd aan
sociale belangen.
De drie stukken, die thans voor ons liggen, hebben deze groote waarde, dat zij den
lezer tot nadenken opwekken, tot instemming of tegenspraak uitlokken, maar zeker
niet doodgezwegen behooren te worden.
Over het eerste onderwerp, met de Aprilbeweging van 1903 in nauw verband
staande, is al zooveel gezegd, dat wij er voor het oogenblik het zwijgen toe kunnen
doen.
Eenigszins anders is het met het tweede, de leer van Malthus. Dr. B r u i n s m a
komt daar tot wèl eenzijdige beschouwingen! Malthus voorzag, dat er een tijd zoude
kunnen komen van overbevolking: de toeneming der bevolking zou sneller gaan dan
die der voedingsmiddelen, en het menschdom zou dus verarmen. Hij predikte daarom
de leer van de moral restraint: trouw niet voordat gij een gezin kunt onderhouden!
Deze leer - wèl te onderscheiden van het Neo-Malthusianisme, dat ook door Malthus
bestreden werd, - wordt in werkelijkheid in ons land toegepast door een belangrijk
deel der bevolking.
Volgens M a l t h u s zou eene bevolking om de 25 jaren kunnen verdubbelen, en
dààrmede zou de productie van voedingsmiddelen geen gelijken tred kunnen houden.
Wordt dit nu weerlegd door de cijfers van bevolkingstoeneming en van
landbouwvooruitgang in ons land, gelijk Dr. B r u i n s m a doet? Allerminst, want
onze bevolking is van 1830 tot heden, dus in omstreeks 70 jaar verdubbeld. Van
1830 tot 1870 was de toeneming minder dan één percent 's jaars, van 1870 tot nu
iets meer (1.2 à 1.3 pCt), en wij willen wel toegeven dat deze vooruitgang, in verband
met den vooruitgang van nijverheid en landbouw,
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geen groote zorg behoeft te baren. Maar al wat Dr. B r u i n s m a aanvoert is, dunkt
ons, geen argument tegen, veeleer eene bevestiging van de leer van M a l t h u s . Wij
hebben ons over de overbevolking nog niet ongerust te maken, omdat velen niet
trouwen voordat zij in staat zijn een gezin te onderhouden; maar het zou een geluk
zijn wanneer deze les nog meer algemeen, vooral onder de minstbedeelde standen,
werd in acht genomen.
Het derde stuk handelt over het kazerneleger. Daarin wordt, in vele opzichten, de
vinger gelegd op de wond, die veroorzaakt is door sleur en routine. Wij vinden, in
het hierbedoelde opstel, verschillende denkbeelden terug die door deskundigen in
De Militaire Gids zijn geuit.
Dat b.v. menige kazerne uit hygiënisch oogpunt veel te wenschen laat; dat de
‘tucht’, die daar onderhouden wordt, niet die is welke in onzen tijd past en eene voor
de tegenwoordige oorlogvoering zoo noodige zelfstandigheid kweekt; dat miliciens
slechts zoolang onder de wapenen behooren gehouden te worden als voor militaire
vorming noodig is; dat dus alle daarmede niet in verband staande werkzaamheden
(oppassersdiensten b.v.) behooren te vervallen; dat men luiheid en verveling
kweekende diensten, zooals die der schildwachten, tot een uiterst minimum moet
terugbrengen... welk deskundige kan dit tegenspreken zouden wij haast vragen,
wanneer wij niet bij ervaring wisten dat er nog vele deskundigen zijn die er anders
over denken.
Wij noemden het anti-militair, als wij (in 1882) dagelijks te Haarlem officiersdames
in een panier zagen rondrijden, met een huzaar in uniform als palfrenier....maar men
noemde ons antimilitair, toen wij onze ergernis over dergelijke gebruiken uitten; de
Minister van Oorlog meende, dat men den officieren en hunnen dames dergelijke
kleine voordeelen wel kon gunnen!!
De richting door Q. Nc. aangewezen, is sinds lang ook de onze; doch wij gelooven
dat hij veel verder gaat dan practisch mogelijk is. Een deel van het leger zal, meenen
wij, uit vrijwilligers moeten bestaan; men denke aan voldoende kadervorming, aan
de verpleging en oefening der cavalerie- en artillerie-paarden, enz. enz. Die
vrijwilligers zijn wel te krijgen, als men hen goed betaalt en goed behandelt; bij de
spoorwegen, de politie enz. heeft men toch ook geen gebrek aan personeel! Maar de
militie zal de groote meerderheid van het leger blijven uitmaken, en als voor deze
het kazerneleven grootendeels of geheel kan worden afgeschaft (waartoe Q. Nc. den
weg aanwijst) zal de verplichte dienst, zonder
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nadeel voor 's lands verdediging, zeker veel aangenamer en minder drukkend worden.
Er zou over dit alles veel te zeggen zijn, maar wij zouden de grenzen eener
aankondiging overschrijden. Om deze reden vermelden wij ook slechts pro memorie
de korte ‘aanteekeningen’, die betrekking hebben op verschillende ‘vragen van den
dag’, en waarmede de afleveringen der Studies in Volkskracht besloten worden.
E.B.K.
R i a G e l m i . De Reis naar Hedonië. Amsterdam S.L. v a n L o o y . 1903.
De groote massa thans verschijnende sociale romans is wellicht een bewijs, dat het
oude Europa een tijdperk van hevige mutatie is binnengetreden. Ik geloof dat de
wereld er niets bij zou hebben verloren, indien de vindingrijke schrijver, die zich
onder den naam R i a G e l m i verbergt, zijn toekomstdroomen had achterwege
gehouden. Twee jonge mannen laat hij schipbreuk lijden en zoo in een werelddeel
aanlanden, dat, afgesloten van alle overige rijken der aarde, door geestverwanten en
afstammelingen van den ouden Griek A r i s t i p p u s wordt bewoond. Ter kenschetsing
van dit verborgen hoekje der wereld kan deze trek dienen, dat de rozen er overvloedig
zijn, maar geen doornen hebben. Het genot wordt er heilig geacht en het lichamelijk
genot verre gesteld boven het geestelijke. De knappe geneesheer van Hedonië, bij
wien de vreemdelingen een gastvrij onderkomen vinden en die van zijn cliënten, niet
van patiënten gewaagt, daar er bijna geen zieken zijn en hij in de eerste plaats
gymnastiekmeester is, vraagt op bl. 270: ‘Welk intellectueel genot is te vergelijken
bij dat van de liefde?... Welke geestelijke smart is heviger dan kiespijn?’ Elders op
bl. 42 zegt hij: ‘Niemand schaamt zich hier over wat natuurlijk is, en men is des te
kuischer, omdat de preutschheid - en zelfs de schaamte - ons onbekend is.’ Het spreekt
van zelf, dat de vrije liefde in Hedonië tot instelling verheven is. Armoede heerscht
er niet, daar trapsgewijze het erfrecht is afgeschaft en dus de kansen voor alle
kinderen, om door talent en naarstigheid in de wereld vooruit te komen, gelijk staan.
Hoeden draagt men er niet, en om die reden zijn er ook geen kaalhoofdigen. Er wordt
ons verteld, dat alle menschen in Hedonië gelukkig zijn. Smart kent men er niet, of
wil men er althans niet kennen: de lijken der afgestorvenen worden in een nachtelijk
uur in alle stilte op den bodem der zee nedergelaten. Het vuile werk wordt door
negers,
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die slaven zijn, maar het vrij wat beter hebben dan onze handwerkslieden, verricht.
Men acht dit billijk, omdat ze een minderwaardig ras vertegenwoordigen en het
onrecht is gelijkheid van rechtstoestand te willen, waar eigenschappen en aanleg zoo
ongelijk mogelijk zijn. In ieder opzicht is Hedonië een Eden. Toch was het voor de
twee schipbreukelingen een verlossing, toen de poorten van dat Eden achter hen
werden dicht geslagen. Nu, daar kan ik in komen, hoewel er in de scherpe kritiek
welke door R i a H e l m i over onze Europeesche maatschappij geveld wordt, juiste
opmerkingen worden aangetroffen.
Eén ding heeft de schrijver vergeten, dat men niet geluk moet najagen, maar er
naar streven het waardig te zijn. Wie geluk najaagt, komt bedrogen uit.
V.D.W.
W i l h e l m B ö l s c h e . Het Menschenraadsel. Bewerkt door D.D.B.
Amsterdam. J.C. D a l m e y e r .
Dat wat het best bij de omstandigheden past het meest kans heeft zijn leven verlengd
te zien, is wat de Duitschers noemen eene Binsen-waarheid. Als een schip, aan boord
waarvan een haai en een beroemd wijsgeer zich bevinden, op een rots te pletter stoot,
dan verdrinkt de denker, terwijl de visch tot zijn natuurlijk element wederkeert. Men
kan dan ook niet zeggen, dat het axioma: ‘the fittest survives’ den vooruitgang in
het rijk der organismen verklaart. Ook in dit opzicht is het Darwinisme onbevredigend,
dat het ontstaan van organen, welke eerst bij krachtige ontwikkeling in den levensstrijd
de zege kunnen verschaffen, door de natuurlijke teeltkeus niet verklaard wordt, daar
deze enkel het nuttige en niet het voorloopig nuttelooze handhaaft. Om die reden is
het lichtvaardig te beweren, dat door de leer van den beroemden Engelschman alle
teleologie overtollig is geworden.
W i l h e l m B ö l s c h e heeft het begrepen. Hij acht het niet vernederend voor den
mensch, dat deze uit de wereld der dieren is voortgesproten. Steeds was in den
samenhang van het heelal de geheele lagere vlakte noodig, hoe ver wij haar ons ook
in de ruimte uitgestrekt willen denken, als ook maar op eene plaats de mensch als
iets hoogers zich daar boven zou verheffen. Zijn stelling is, dat de stoffelijke wereld
er uitsluitend op is aangelegd geestelijk leven voort te brengen. ‘De mensch behoorde
reeds tot de vóórhistorische dagen. Eeuwen lang liep hij vermomd rond in honderd
dierlijke gestalten. Alles loopt ten laatste op de een of andere wijze op hem uit. Hij
was oercel en planetenmorgenrood, hij was
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zon en ster en melkweg en hemelvlak. Als een reusachtige, demonische schaduw
reikt hij door alle diepten van tijden, door alle ruimten der wereld. In alles is mensch,
menschenschaduw, menschentrap, menschenkiem. Eén enkel kolossaal
menschheids-embryo is alles, wat vóór den mensch was, de geheele schijnbaar
buitenmenschelijke natuur. Hij verzinkt daarin als in een reusachtigen moederschoot,
als een reuzenei. De mensch breidt zich uit tot natuur, verovert de natuur voor zich.’
Natuurlijk laat zich deze poëtische wereldbeschouwing, deze moderne metaphysica
niet wiskunstig bewijzen. Wij hebben hier met een opvatting te maken, welke op
zeer uitgebreide feitenkennis berust, doch waarbij de ervaring wordt aangevuld met
gissingen, welke zich empirisch niet rechtvaardigen laten.
Het is jammer, dat het boek van B ö l s c h e door den ongenoemden vertaler in
zoo slecht Hollandsch is overgebracht. Hoe weinig hij berekend was voor zijne taak
blijkt daaruit, dat hij niet éénmaal, maar hardnekkig, telkens op nieuw, a m p h i o r u s
schrijft, waar natuurlijk a m p h i o x u s wordt bedoeld. Ik zet het iemand in drieëen
om den volgenden volzin te verstaan. ‘Prof. H u g o d e V r i e s te Amsterdam,
hoogleeraar in de Botanie, is een aanhanger van de ontwikkelings- en
teeltkeus-theorie, doch is tevens van meening, dat de strijd om het bestaan niet in
den geest van de oorspronkelijke Darwinistische school zekere passende maxima
van wettige individueele variaties bij de individuen tot sterke, voortplantingsechte
soorten zoude kunnen opteelen, maar dat hij alleen onder zekere spontane, niet onder
die variatiewetten vallende veranderingen, de slechter adaptieve verwierp en
zoodoende het bestendig van het innerlijke uit, zelfstandig veranderende soortbeeld,
alleen regelde, wat betreft zijne doelmatigheid.’ Ik was buiten de mogelijkheid de
vertaling met het oorspronkelijke te vergelijken; het geschrift van B ö l s c h e , waarvan
de Heer D.D.B. verzuimde ons den Duitschen titel en het jaar van verschijning mede
te deelen, kon ik ondanks bestelling niet machtig worden. Maar we kunnen er
verzekerd van zijn, dat B ö l s c h e , die als romanschrijver, beoefenaar van
kunstgeschiedenis en natuurkundige in Duitschland een goeden naam geniet, zich
niet zoo zonderling heeft uitgedrukt als de vertaling telkens doet gelooven. Eigenlijk
vraagt men, waarom dergelijke boeken in het Hollandsch moeten worden
overgebracht, daar ieder, die lust gevoelt ze te lezen, toch wel Duitsch verstaat.
V.D.W.
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C d . B u s k e n H u e t . Nalezing. Met een voorbericht van G. B u s k e n
H u e t . Haarlem. H.D. T j e e n k W i l l i n k & Zn. 1903.
In het formaat der litterarische fantasiën verschijnt deze nalezing waarin de grage
lezer de beide artikelen vindt die in Januari 1865 zooveel gerucht maakten en
aanleiding gaven tot het uiteengaan der Gidsredactie: Een avond aan 't hof en de
tweede kamer en de staatsbegrooting van 1865. Stukken die dus tot de geschiedenis
onzer litteratuur behooren, maar wier innerlijke waarde, nu op een afstand van bijna
30 jaren getoetst, waarlijk niet dat groote rumoer rechtvaardigt. Verder bevat het
bundeltje hoofdartikelen uit de Javabode en het Algemeen Dagblad van Nederlandsch
Indië en Indische brieven waarvan in P o t g i e t e r 's correspondentie sprake is.
l.S.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende
boekwerken:
A n n a d e S a v o r n i n L o h m a n . Jonge Roeping (overdruk uit ‘de
Hollandsche Lelie’). Amsterdam. L.J. Ve e n .
A n d r e w H o m e . Een Samenzwering op School. Naar het Engelsch. Baarn.
Hollandia-Drukkerij. 1903.
R a l p h Wa l d o E m e r s o n . Frisch leven. Vertaald en ingeleid door P.H.
H u g e n h o l t z J r . (Amsterdam v a n H o l k e m a e n Wa r e n d o r f 1903).
P o l d e M o n t . Lentesotternijen en twee eerste Idyllen. Tweede druk.
Utrecht. H. v a n R o m b u r g h . 1903.
S y l v a n u s S t a l l . Wat een jonge man behoort te weten. Naar het
Amerikaansch. H ö v e k e r e n Wo r m s e r . Amsterdam-Pretoria, H.J. d e n
B o e r . Baarn.
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[Tweede deel]
Eene Idylle op Capri
Door C.M. Vissering.
‘Heeft u het bedelaarspaleis werkelijk zelf gezien?’ vroeg E l i z a b e t h v o n
O f f e n b e r g h aan R u d o l f R a n g h o f e r , haar overbuurman aan de table d'hôte,
in het Hôtel Pagano op Capri.
‘Waarlijk, freule,’ antwoordde R a n g h o f e r lachend; ‘het huis is een paleis, en
de man die er in woont, is een bedelaar; ik heb het werkelijk zelf gezien, de oude
man woont er met een aap.’
De ongeloovige uitdrukking was uit de groote heldere blauwe oogen verdwenen.
‘Waarom ook niet!’ riep de freule nu geheel overtuigd. ‘Een bedelaar met een aap
in een paleis, dat behoort alles bij dit sprookjeseiland. Maar hoe heeft u het huis
gevonden?’
‘Heel eenvoudig; ik was de rots boven de Faraglioni opgeklommen om de zon te
zien ondergaan, en hoorde een stem boven mij, die mij toeriep nog hooger te komen;
boven op de rotspunt vond ik den ouden bedelaar, die zich hier overal als model
aanbiedt; hij stond in de portiek van een klein wit stuken paleisje, en zeide dat dit
zijn huis was; dat hij het van zijn schoonzoon, een rijken Engelschen Lord, die zes
jaar geleden met zijn beeldschoone
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dochter was getrouwd, had gekregen, maar dat hij het verkoopen wilde, omdat hij
weer aan de piccola marina onder de visschers wilde gaan wonen; hij bood mij het
huis aan voor zes duizend Liren.’
‘Is u voor dit aanbod gezwicht?’
‘De verleiding was groot, freule; de oude man bracht mij door eenige kamers naar
het dak, waar een wonder mooi uitzicht was op zee; het was juist het oogenblik van
zonsondergang; de zee was als een nachtsprookje, met purperen golven en verre
violette strepen van licht; en achter ons over den breeden rug van den Monte San
Michele, verrees de maan, straalloos, zilverwit.
Het jonge meisje luisterde aandachtig. In de enkele dagen dat zij haar overbuurman
had ontmoet, had deze een indruk op haar gemaakt; hij was belangwekkend, en zij
had iets gevoeld van vereering of van bewondering, zij zelf zou er moeilijk een naam
voor hebben kunnen vinden.
R a n g h o f e r was, van zijn kant, niet minder onder een sterke bekoring gekomen
van de aristocratische, en toch zoo natuurlijk eenvoudige persoonlijkheid van zijn
overbuurmeisje aan tafel.
De freule v o n O f f e n b e r g h kwam uit het Noorden van Finland en reisde met
haar grootmoeder, de gravin v o n O f f e n b e r g h en haar oudtante, een baronesse
von R é d a n , door Italië; zij zouden tot het voorjaar in Sorrente blijven en waren
voor afwisseling een week naar Capri overgekomen.
R a n g h o f e r had reeds een maand op het eiland doorgebracht, om te herstellen
van een ziekte, die hij te Rome had opgedaan, waar hij den winter, voor studiën aan
het archëologisch Instituut, doorbracht. Hij woonde te Weenen met zijne moeder,
en gaf zijn leven voor een groot deel aan de wetenschap. Het overviel hem hier
telkens als iets vreemds, hoe ver zijn eigen leven in deze dagen van hem af stond;
soms kwam het hem voor of het geheel weg zonk, en wat hij hier doormaakte, toch
eigenlijk veel meer leven was, dan dat andere. Deze gedachte vervulde hem
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ook nu weer, nu hij zich bijna uitsluitend bezig hield, met zijne bekoorlijke
overbuurvrouw.
‘Patch! daar gaan de bloemen van den professor!’ klonk met een soort van
leedvermaak een kwajongensachtige stem over de tafel.
‘Tante C l e m e n t i n a kon het niet helpen, de vaas was topzwaar!’ riep de freule
verontschuldigend.
‘De bloemen liggen nu mooier, dan iemand van ons ze had kunnen schikken,’
troostte R a n g h o f e r .
De baronesse v o n R é d a n , een klein gedrochtelijk persoontje, met een
verfrommeld perkamentachtig gezichtje, had bij het overreiken van het menu, de
vaas met bloemen omgestooten, die stond tusschen haar en H ü t s c h l e r , een Duitsch
student, een jongen man met een ziekelijk onaangenaam voorkomen, die met zijn
zuster, het mooie bakvischje, dat naast hem aan tafel zat, voor zijn gezondheid den
winter in Italië doorbracht; hij noemde R a n g h o f e r ‘den professor’, en
onderscheidde zich door een onaangenaam humeur, en een kregeligen omgang.
Naast H ü t s c h l e r zaten twee Zwitsersche dames, waarvan de oudste een
kasteeltje boven Chur bewoonde, en de jongste, een nog heel jong meisje, met een
scherpzinnig hoofdje met kort geknipt haar, philosophie te Zürich studeerde; links
van de oude gravin von O f f e n b e r g h , een strenge statige dame, zaten twee
Boheemsche ingenieurs en een Pool, die elkaar op reis hadden ontmoet; en naast den
Pool aan de punt der tafel, een opvallend mooie coquette vrouw met haar echtgenoot,
de heer en mevrouw Wo u t e r m a n s uit Limburg, sedert jaren gedurende de
wintermaanden stamgasten bij P a g a n o .
Dit gezelschap, dat driemaal daags aan den maaltijd in P a g a n o 's eetzaal vereenigd
werd, had zich onder de tachtig vreemdelingen in het groote hôtel, nauwer bij elkaar
aangesloten. Met uitzondering van de oude Finsche dames, en de zeer welgedane
mevrouw Wo u t e r m a n s , een echte Rubensgestalte, maakten zij samen tochten
over het eiland, waarbij de heer Wo u t e r m a n s gids was. ‘Kiender seid ie oale
doa?’ riep hij als er een plan gemaakt
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was; ieder kon het Limburgsche zinnetje verstaan, uitgezonderd de Pool, die het van
buiten had geleerd; en negenvoudig klonk het antwoord, wanneer ieder op het appèl
aanwezig was: ‘Joa’.
Zij hadden te zamen de wonderen van Capri genoten; zij hadden om het eiland
heen geroeid en de grotten bezocht; de Grotta Bianca, met de stijfstaande
koralentakken en de starre zeeanemonen in witstralend licht; de Grotta Verde waar
de zeespinnen en zeesterren, en de zilvergeschubde vischjes en zachtkleurige
zeebloemen leefden in glanzen van smaragd; de Grotta Azzurra, met de tooverachtige
kaatsingen van blauwstralend onderaardsch licht; zij waren daar om twaalf uur
geweest, op het oogenblik, dat de boot van Napels aankomt, en naar het bootsvolk
der kleine visschersschuiten, touwen van het dek der stoomboot worden geworpen,
en geheel de kleine vloot, meedanst en dobbert, in het zog der stoomboot naar de
haven van Capri. Zij waren aan de piccola marina geweest, het schilderachtigste
hoekje van het eiland, met een wonderlijk klein strand, het eenige dat op Capri te
vinden is, waar de mooie bruine visscherskinderen zich komen baden, en naakt blijven
spelen, om zeepaardjes en zeesterren te zoeken; en dien morgen hadden zij allen
bloemen gezocht op den Monte Solaro, den hoogsten top van het eiland, die moeilijk
over geröll te bereiken was geweest, maar waar zij een uitzicht hadden gehad, alsof
de wereld aan hun voeten lag; waar zij het vaste land hadden gezien ver over de zee,
met Napels, en den Vesuvius, als den berg op een prentje, er naast; waar zij de
kustrotsen en de golven van Amalfi en Salerno konden onderscheiden, en heel ver,
als bleeke droomgevaarten, de bergen van Calabrië; en aan hun voet lag Capri, de
wijngaarden en olijventerrassen, bezaaid met witte huizen, en Caprile glooiend naar
het rotsplateau van Anacapri, en wijd om het eiland heen de zee, naar het Westen,
in de richting der Afrikaansche kust, niet uit te zien.
Zij hadden massa's bloemen meegebracht. Het is de gewoonte bij P a g a n o , dat
ieder zijn eigen tafelhoek ver-
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siert, en de tafel scheen dien middag als voor een feest getooid. Voor de
H ü t s c h l e r s en de Zwitsersche dames stonden kleurige kannen van grof aardewerk
vol veldbloemen; de Pool had een reuzenbouquet voor mevrouw Wo u t e r m a n s
meegebracht, omdat zij dien morgen aan het ontbijt voor het eerst zijn naam
‘B e n d j i k i e e w i t z ’, goed had uitgesproken; tusschen R a n g h o f e r en de oude
barones lag de omgevallen vaas met den bloemenschat, dien hij en de freule v o n
O f f e n b e r g h voor de oude dames hadden geplukt, en waaraan tante C l e m e n t i n a ,
met beverige hand, nog voortdurend trachtte iets terecht te leggen.
‘Ik heb nooit een tafelversiering gezien zooals hier,’ riep E l i s a b e t h om de
aandacht af te leiden; ‘het is één lange rij van bloemen en zonnestralen.’
‘En dan zooveel mooie vrouwen om de tafel heen, freule!’ riep de Pool, het glas
voor mevrouw Wo u t e r m a n s opheffend.
‘Een tweede eetzaal als van P a g a n o , met zooveel geestige muurschilderingen,
bestaat er niet,’ meende R a n g h o f e r . ‘Ziet u eens freule, naar dien heiligen Sylvester
achter u, met den besneeuwden kap op het eerwaardige hoofd, omringd van een kring
van dansende amors; dat is ten minste geen sentimenteele oudejaarsavondherinnering.’
‘En in de diepte van de zaal, het rozennest, waarboven een duivenpaar zweeft, en
daar onder het schooltje met Cupido's, zoo ernstig de pijlen scherpend,’ mengde zich
weer de Pool in het gesprek. Op nieuw het glas voor zijn buurvrouw opheffend riep
hij: ‘ik drink op de schoonheid der rozen, en op de kracht der amorspijlen.’
‘En wie drinkt op den grijnzenden aap, en op den loerenden kater?’ vroeg
H ü t s c h l e r grimmig, doelend op een fresco boven het rozennest, waar een aap
met een half gevulde flesch chianti in den poot, van een dakrichel afspringt, en een
sluipende kater begeerig naar een haring loert, die van de daklijst afhangt.
Op H ü t s c h l e r 's gezegde werd niet veel acht geslagen. De Pool raakte op nieuw
verdiept in een intiem gesprek met mevrouw Wo u t e r m a n s , die hij altijd meer
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het hof maakte; hij schreef de vertaling van een aandoenlijk nationaal lied op de
achterzijde van het menu voor haar.
Een der Boheemsche ingenieurs begon wat over de tafel heen met B e r t h a
H ü t s c h l e r te coquetteeren, en vertelde haar, dat er dien avond een feest zou zijn,
in den ‘Kater Hidigeigei’, de Duitsche bierkneip naast het hôtel; een afscheidsfeest
voor een der officieren van het garnizoen, die tot kapitein was bevorderd, en van de
strafcolonie op Capri werd verplaatst, naar de strafcolonie op Sicilië.
De heer Wo u t e r m a n s maakte met zijn buurvrouw, de oudste Zwitsersche
dame, een plan om den volgenden dag de villa van T i b e r i u s op het voorgebergte
van Lo Capo te gaan bezoeken; en raakte daarna plotseling in een levendig gesprek
over Caprezer schoenen, waarvan zijn buurvrouw, zich dien morgen een aanzienlijken
voorraad had aangeschaft, voor de arbeiders op hare bezittingen; een laag linnen
schoeisel met henneppen zolen, geheel gelijk aan de modellen onder de puinhoopen
van Pompeï gevonden, in het museum te Napels bewaard, en waarop nog te Crapi
iedereen loopt.
H ü t s c h l e r nam aan geen gesprek meer deel; hij luisterde dan hier, dan daar,
en gaf netelige opmerkingen ten beste. Toen de heer Wo u t e r m a n s de wandeling
voor den volgenden dag besprak, beet hij zijn zuster in het oor: ‘die Limburger leeft
alleen om malvezij te drinken en te loopen’; een opmerking, waarin B e r t h a
H ü t s c h l e r meende, dat hij geen ongelijk had.
De beide oude Finsche dames hadden het samen druk over een ‘five o' clock tea’,
die zij den volgenden dag wenschten te geven aan eenige vrienden uit de Oostzee
Provinciën, die toevallig op den zelfden tijd in verschillende hôtels te Capri waren.
Zoo werd aan tafel lang nagepraat.
Na het déjeuner ging ieder naar zijn kamer.
Bij de aankomst der Finsche dames op het eiland, waren nog slechts twee
vertrekken beschikbaar geweest in het hôtel van Pagano; één in het hoofdgebouw,
waar de gravin
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en hare zuster zich inrichtten, en één op het voorlaatste terras van Pagano's
woningenverzameling; een vertrekje alleen te bereiken over de daken der lagere
woningen, langs handig gemaakte straatjes, van trapjes en bruggetjes, zeven
verdiepingen hoog, waarin de jonge gravin werd gehuisvest.
Het was het merkwaardigste slaapvertrek, dat de freule ooit had gehad; de muren
en zoldering waren wit gekalkt, de grond van rooden baksteen; het had slechts toegang
door een glazendeur van het terras, en was ook alleen hier mee af te sluiten. Er was
niets dan een tafel, twee houten stoelen, een ijzeren ledikantje met wit gesteven
gordijnen, een driepootig tafeltje met eenig waschgerei, en een kapstok achter een
gebloemd gordijn; maar E l i z a b e t h verzekerde toch nooit in een zoo uitgezocht
heiligdom te hebben gerust, want de muren waren van boven tot onder versierd met
fresco's; op den muur tegenover het ledikant was een voorstelling van de Grotta
Azzurra in toonig zilverig blauw; tegenover het gordijn der garde-robe een schijnend
paneel, met de rotsklippen der Faraglioni, in een woeste zee onder zware stormluchten;
en op het muurvlak in de diepte der kamer, in het volle licht tegenover de glazendeur,
een klaterend kleurenfresco, een roodbruin gevederde haan, den goudkleurigen kop
hoog opgericht tegen den laaienden achtergrond van een fellen zonsopgang.
Op een nog hooger terras, het achtste en laatste van het hôtel, woonden in
gelijksoortige poëtische cellen, met even fantastische muurschilderingen en een
wonder mooi uitzicht op zee, de jonge geleerde, de Zwitsersche dames, en de
Hütschlers.
Voor de kamer der freule verhief zich de geschubde stramme stam van een statigen,
ouden palmboom, waarvan de breede ritselende bladerslippen zich uitbreidden over
de steenen borstwering van het hoogste terras; en in de stille uren van den nacht werd
de rust van het rotseneiland slechts liefelijk onderbroken door het zacht weemoedig
ruischen van dien palmboom.
E l i z a b e t h had een der houten stoelen uit haar kamer
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onder den palmboom gezet, en was gaan lezen in de ‘Voyageuses’ van P a u l
Bourget.
De Zwitsersche dames hadden zich na het déjeuner in hun vertrekken terug
getrokken; R a n g h o f e r rookte een cigaret voor zijn deur, H ü t s c h l e r sliep in
de kamer daarnaast, en B e r t h a zat met een handwerk onder de schaduw van een
zeil voor haar eigen venster.
Na een half uur rust riep E l i z a b e t h met gedempte stem naar boven:
‘Bertha ga met mij naar de Mahlerplatte; het is nog geen half drie, ik kan tot vijf
uur uitblijven, dan moet ik voor de thee van grootmama zorgen.’
‘Als F r a n z slaapt heeft hij liever niet dat ik uitga,’ fluisterde Bertha over het
muurtje heen.
Maar E l i s a b e t h liet zich niet afschrikken. Zij had opgemerkt hoe H ü t s c h l e r
zijn zuster onnoodig beheerschte, en dringend riep zij: ‘kom laten wij geen tijd
verliezen, het zal zoo heerlijk zijn aan zee; ik neem Bourget mee en lees je een mooi
stukje voor.’ Zij verdween in de kamer en kwam een oogenblik later met haar hoed
terug.
‘Mag ik mij bij u voegen, freule?’ vroeg R a n g h o f e r , zich over den terrasmuur
buigend; ‘ik heb van morgen op de Mahlerplatte geteekend en zou graag mijn schets
van de Faraglioni afmaken.’
‘Zeker!’ klonk het antwoord, ‘als u het goed vindt dadelijk te gaan.’
Vlug daalden zij de trapjes en gangetjes der hooge terrassen af. Overal voor de
balcons en loggia's der kamers van het hoofdgebouw, waren de gordijnen en zeilen
neergelaten; op dit uur sliep alles in het groote hôtel. Zij zochten den schaduwkant
van de straat, liepen langs den ‘Kater Hidigeigei’, en het zijdemagazijn van S i g n o r
C a r b o n i ; staken het marktpleintje over, met de mooie uitstallingen van vruchten
en aardewerk; klauterden een paar nauwe hooge gangen door, het hooggelegen atelier
van den Russischen schilder voorbij, en wandelden toen langs olijventerrassen naar
de Mahler-Platte, een breede,
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vooruitstekende rotspunt boven de zee, met een betooverend uitzicht langs de kust.
De meisjes zochten een plaats op een steenen bank, ruw uitgehouwen in de rotsen;
R a n g h o f e r nam hetzelfde punt, waar hij 's morgens had geteekend, een weinig
op zij af, op een rotsklip, welig met steenbreek en gele bloemen begroeid.
‘Ik was bezig “La Pia” te lezen,’ begon E l i s a b e t h ; ‘maar ik kan natuurlijk ook
een ander stukje kiezen;’ ‘Odile’, of ‘Charité de femme’, het is alles zoo fijn en mooi
geschreven.’
‘Kies maar wat je het mooiste vindt,’ antwoordde B e r t h a goedig.
‘Als ik kiezen mag, dan neem ik “La Pia”’, klonk het beslist; ‘vooral het eerste
gedeelte is zoo mooi!’
Zij bladerde een oogenblik in het boek, en zeide toen: ‘het is de geschiedenis van
een ouden priester en een eeuwenoude kerk. Het begin zal ik maar vertellen, want
anders lezen wij het niet meer uit. Waarschijnlijk kent u het wel?’ vroeg zij zich tot
R a n g h o f e r wendend.
‘Zeker, freule,’ riep hij; ‘dat heerlijke verhaal van dien ouden Dom Casalta, die
veertig jaar de Mis bediende in het kerkje San Spirito, in Val d'Elsa, bij Sienna; en
de verrukkelijke beschrijving van die kleine Gothisch-Romaansche Bazilica, waarvan
de oude priester iederen steen lief had; en de aandoenlijke geschiedenis van “La Pia”,
zijn vrome leerlinge en de erfgename zijner ziel, zooals de oude man het zoo
schilderachtig uitdrukt. Ik heb het stukje eenige malen gelezen, maar om B o u r g e t
na te vertellen, freule, dat lijkt mij een waar kunststuk; eere aan wie dat er goed
afbrengt.’
‘Dat is geen gemakkelijk begin,’ lachte E l i z a b e t h . ‘Eigenlijk een inleiding,
die den moed beneemt om te beginnen. Maar als u “La Pia” zoo goed kent, vertelt
u het dan zelf,’ eindigde zij schalks.
‘Omdat ik het zoo goed ken, weet ik welk een waagstuk het is, B o u r g e t na te
vertellen; maar met enkele woorden wil ik juffrouw H ü t s c h l e r toch graag even
op
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de hoogte brengen; als ik maar mag weten, tot waar u gelezen heeft.’
‘Ik ben gebleven, waar de priester met den vreemdeling de kerk heeft gezien en
hem voorstelt, in de sacristie een glas wijn te drinken.’
Zij sloeg de bladzijde op, die zij het laatst had gelezen, en reikte het boek over
aan R a n g h o f e r , die het even inzag, en vlug voortteekenend, met enkele trekken
een overzicht van het verhaal gaf.
B e r t h a H ü t s c h l e r luisterde aandachtig toe, eenigszins verlegen, dat de
‘professor’ zich al die moeite voor haar gaf; E l i z a b e t h 's aandacht voor het verhaal
was langzamerhand afgeleid; de verteller zelf nam haar geheel in beslag.
Hij interesseerde haar, zooals hij daar met sterke, gespierde hand vlug zat te
schetsen, den scherpen, vasten blik voortdurend van de rotsblokken der Faraglioni
op het papier gericht; zij wist genoeg van teekenen om te zien, dat deze schets geniaal
was opgezet, en geen oogenblik verloor hij toch de aandacht voor het verhaal, dat
hij kort en gevoelig, met wezenlijk talent weergaf; zij zelf zou er niet veel van terecht
hebben gebracht, daarvan was zij nu wel overtuigd.
Zij had weer datzelfde gevoel van bewondering, dat zij dadelijk op den eersten
avond hunner kennismaking had gehad, toen R a n g h o f e r zich in hun kring had
laten voorstellen, en zij onmiddellijk had begrepen, dat deze man zich onderscheidde
in het wel wat saamgeraapte gezelschap bij P a g a n o . Met haar grootmoeder had
hij den volgenden dag over Finsche toestanden gesproken; het had haar toen opnieuw
getroffen, hoe volkomen hij daarvan op de hoogte was, zoodat de oude dame zich
vertrouwelijk had uitgesproken, wat zij anders nimmer deed, over haar grooten strijd
in de opvoeding harer drie zonen, waarvan alleen de oudste, E l i z a b e t h 's vader,
een toekomst in zijn vaderland had, als erfgenaam van het Majoraatsgoed, terwijl de
beide anderen, zich als Duitschers hadden laten naturaliseeren, om een carrière in
het leger te maken. Zij had hem later
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hooren spreken met een ingenieur en met een schilder, en het was haar voorgekomen,
alsof hij met beiden over een eigen beoefende wetenschap en kunst sprak. Kende
deze man dan alles? Zoo iemand had zij vroeger nooit ontmoet. In haar omgeving
kende zij vroolijke gezellige kameraden, jonge mannen die uitsluitend spraken over
sport en honden en paarden, waarnaast deze, toch ook nog betrekkelijk jonge man,
haar een openbaring was van iets geheel nieuws.
‘Freule kunt u zich met mijn verhaal vereenigen? heb ik geen onwaarheden
verteld?’ vroeg R a n g h o f e r quasi ernstig, overtuigd dat E l i z a b e t h niet meer
luisterde.
Verlegen keek zij hem aan; om zich een houding te geven, sprong zij op, en zeide:
‘ik zal voor u gaan zitten; juffrouw H ü t s c h l e r en ik zitten hier te veel in de zon.’
R a n g h o f e r was opgestaan, om den beiden meisjes ruimte te geven een andere
plaats te zoeken op de rotsklip. Zij zaten nu iets lager dan hij, en hij moest over de
beide, blonde hoofden heenzien, om zijn Faraglioni te fixeeren.
Hij had het potlood uit de hand gelegd, en zich behagelijk met de armen om de
knieën neer gezet. Hij zweeg en keek naar de meisjes voor hem, als maakte hij voor
zich zelf een vergelijking. Zij waren volkomen contrasten. B e r t h a zat vlak voor
zijn voet, zij had een wit zomerjaponnetje aan, met kleine blauwe streepjes, dat haar
lief en kinderlijk stond; uit het laag gesneden lijfje kwam een kort dik halsje, en uit
de halflange mouwen, mollige ronde polsjes en korte onhandige handjes. E l i z a b e t h
was lang en slank, en het nauw aansluitend wit serge pak, dat zij droeg, deed de
krachtige gestalte goed uitkomen.
R a n g h o f e r vond haar belangwekkend mooi. Hij kon zijn oog niet afwenden
van het trotsche, aristocratische hoofd, met het fijn belijnd profiel op den slanken
hals, en het dikke, blonde haar, dat over de kleine, tengere ooren viel. Het was niet
alleen haar schoonheid die hem aantrok; haar houding en bewegingen, hadden hem
van het eerste oogenblik af getroffen; er vereenigde zich zooveel in de persoonlijkheid
van dit jonge meisje, dat zijn zeer
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verfijnd schoonheidsgevoel boeide. Ook haar optreden, naïef coquet, had een zeer
eigene bekoring; zij wilde indruk maken waar zij dit der moeite waard vond,
R a n g h o f e r had dit persoonlijk reeds den eersten dag ondervonden; zij had daarbij
een natuurlijke zelfbewustheid, die paste bij de krachtige persoonlijkheid, maar die
toch telkens oversloeg in een zoo aanbiddelijk jonge verlegenheid en naïeveteit. Het
verbaasde hem telkens op nieuw, hoe deze toch zeer ontwikkelde jonge vrouw, met
zooveel eenvoud, bijna kinderlijkheid tegenover het leven stond; en dat was, misschien
wat hem het meest bekoorde.
Hij vertelde rustig verder, en zeide eindelijk: ‘nu geloof ik, dat wij zijn tot waar
u gelezen heeft, en met den priester, en den vreemdeling, en den wijn in de sacristie
zijn aangeland.’
‘Prachtig verteld,’ riep E l i z a b e t h opgetogen, het boek openend, waar zij
gebleven was; en duidelijk, in zeer mooi uitgesproken Fransch, las zij het verhaal
kalm uit.
Zij zweeg daarna een oogenblik en sloeg de eerste bladzijde op. ‘Hoor nog even
hoe mooi B o u r g e t begint,’ zeide zij: ‘Wie heeft in Italië kunnen reizen en niet
eenige van die dagen van volkomen schoonheid gekend, waarop het schijnt dat alle
omstandigheden samenwerken, om de ziel tot het hoogste punt van gelukkige
aandoening te brengen: het seizoen, het wêer, het licht van den hemel, de kleur van
het landschap, het vinden van een onbekend meesterstuk, de schilderachtige
bevalligheid der menschen. In Toscane, in de omstreken van Pisa, van Florenze, van
Sienna, zijn hoekjes, waarvan alleen reeds de naam geschreven op een kaart, het hart
doet kloppen. Vooral Sienna. “Vreemdeling,” staat op een van haar poorten
geschreven: “Sienna opent u haar hart....’
Zij sloeg het boek dicht. ‘Zijn dat geen woorden uit de ziel gegrepen?’
R a n g h o f e r had zich met handen en voeten nog een weinig naar boven gewerkt;
hij had een nieuw vel papier genomen, en zonder dat zij het vermoedden, een schets
der beide meisjes opgezet.
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Zij zwegen alle drie, B e r t h a werkte ijverig voort aan een wit doekje met roode
ruitjes, en E l i z a b e t h zat te turen naar de zee.
‘Is het van daag niet zulk een dag van volkomen schoonheid?’ vroeg zij zacht.
‘Het licht van de zon gaat als een liefkozing over de zee; het is of al de heerlijkheid
van den hemel daarin op de aarde wordt neergestort.’
‘Is u beiden in Sienna geweest?’ vroeg R a n g h o f e r .
‘Ik heb niets van Italië gezien,’ antwoordde B e r t h a ; ‘wij zijn dadelijk van Berlijn
naar de Riviera gegaan, en hebben ons alleen een paar nachten op weg naar hier
opgehouden, om de reis minder inspannend voor mijn broeder te maken.’
‘En u, freule? Heeft Sienna voor u haar hart geopend?’
‘Wij waren eenige dagen in Sienna; de stad met de nauwe donkere, stijgende
straten, en de grootsche dertiende eeuwsche gebouwen heeft een diepen indruk op
mij gemaakt. Maar ik zal nooit vergeten een middag, dien wij in het kasteeltje “Bel
Caro” een uur buiten de stad hebben doorgebracht; er was zulk een mooie,
verwaarloosde bloementuin en een prachtig uitzicht van het dak over de heuvelen
van Sienna; daar heb ik voor het eerst het Italiaansche landschap der schilderijen
leeren begrijpen.’ Zij zweeg en even naar R a n g h o f e r omziend, hernam zij: ‘u
zult het misschien als heiligschennis beschouwen, dat ik alleen over dergelijke dingen
spreek, bij een stad die zoo vol kunstschatten is. Maar ik heb daarvan zoo weinig
verstand, en durf er mij niet over uitspreken. Bijzonder heeft mij getroffen een klein,
oud schilderijtje in het museum, ik meen uit de dertiende eeuw. Het stelde de vlucht
van Maria voor; Maria met haar hel blauwe kleed, gezeten op een ezel, zoo fijn en
zoo stil en zoo rustig; het leek mij de eerste voorstelling waarop alle andere madonna's
moeten zijn geïnspireerd.’
Zij sprak aarzelend, doch gevoelde een onuitsprekelijken drang zich te uiten, over
wat zij gezien had. Er was in Italië een nieuwe wereld voor haar opengegaan; met
niemand had zij er over kunnen spreken, dan met haar grootmoeder, die jaren
achtereen in Italië had gereisd, de museums van
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buiten kende, maar een gevestigden smaak over kunst had, dien zij niet begreep. En
nu ontmoette zij iemand, die blijkbaar nog veel meer daar voor gevoelde dan zij, die
er ook wel met haar over wilde spreken, maar in het kennen van kunst zoo
onbereikbaar ver boven haar stond, zoodat zij er eigenlijk niet over durfde beginnen.
R a n g h o f e r begreep dit, en rustig voortteekenend, vroeg hij: ‘is u wel lang
genoeg in Sienna stil geweest, om wat van de kunst te leeren kennen?’
‘Wij waren er vijf dagen, en drie weken in Florenze en daarna nog vijf weken in
Rome, en wij hebben zooveel kunst gezien, dat ik eindelijk dankbaar was in Sorrente
te zijn, en te weten, dat daar geen museums konden worden bezocht.’
‘Van Florenze heeft u natuurlijk bijzonder genoten?’ vroeg hij weer, altijd rustig
voortwerkend; ‘in Florenze vindt ieder iets naar zijn gading; ik zou wel graag willen
weten wat daar het meest naar uw smaak is geweest?’
‘Mijn smaak is niet hoog ontwikkeld’, klonk het lachend. ‘De boomen en de
bloemen, dat zijn mijn beste vrienden, daar weet ik meer van dan van kunst.’
‘Nu, boomen en bloemen zijn er genoeg in Florenze, en vooral buiten Florenze;
daarvan heeft u dus kunnen genieten.’
Zij gaf niet dadelijk antwoord, maar zeide na een oogenblik: ‘van één dag heb ik
boven alles genoten. Wij reden een ochtend in November naar den Piazzale Michel
Angelo, en stapten bij den San Miniato uit; voor de wit marmeren kerk staat een
groote treurwilg; de boom was nog geheel in blad, maar het blad was geel geworden;
achter de kerk is een “campo santo” en tusschen de graven staan kleine breed vertakte
accasiaboompjes, die ook zonder verwelkt te zijn, geheel geel waren.’ Zij zweeg
even, en hernam toen zacht: ‘ik geloof niet ooit zoo iets moois gezien te hebben. Het
teere, fijne geel over het marmer der graven en de sierlijke lange wilgentwijgen tegen
het wit der façade, in een subliem gouden herfstlicht. En van de hoogte voor de kerk
het uitzicht op Florenze; op het grootsche Palazzo
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Vecchio, de sombere hooge paleizen, den Dom met de Campanile en het Baptisterium,
en dan die oude indrukwekkende Santa Croce het allereerst op den voorgrond, alles
opschitterend in hetzelfde sublieme licht; zoo iets ziet men nooit een tweede maal
op dezelfde manier in zijn leven’.
Zij zwegen weer alle drie. B e r t h a zat maar altijd ijverig te werken en sprak niet
meer mee, als begreep zij wel, dat dit gesprek buiten haar om ging. R a n g h o f e r
legde zijn schetsboek naast zich neer. Hij was geheel onder de bekoring van het
gesprokene en van E l i s a b e t h 's mooie stem, die hem ook onder het voorlezen zeer
had geboeid.
Hier waren weer die schuchterheid en eenvoud, waarmee zij stond, ook tegenover
de dingen van kunst, niettegenstaande haar oordeel zoo juist en oorspronkelijk was.
R a n g h o f e r had veel vrouwen en meisjes ontmoet, maar was gewend, dat zij
meestal onbewust, en zonder het te willen, elkâar nadachten en naspraken; en hier
openbaarde zich voor hem, een ziel die zich zelf was. Vaag gevoelde hij een macht
in staat te beroeren, wat tot nu toe in hem onbewogen was gebleven, zijn trots om te
buigen voor een vrouw. Maar op dit oogenblik, was zijn eenige wensch, E l i s a b e t h
aan het spreken te houden, en bijna onverschillig vroeg hij: ‘en Rome, freule, wat
heeft u het meest getroffen in Rome?’
‘Rome!’ riep zij lachend. ‘Wie durft zich uitspreken over Rome? Dat is bijna de
wereld! Dat is een van die plaatsen, waarvan zooals Bourget zegt, alleen reeds de
naam je hart doet kloppen!’
Zij wachtte een oogenblik nadenkend en hernam toen: ‘als ik moet zeggen wat
mij op dit oogenblik voor den geest staat, nu u Rome noemt, dan zie ik een
zonsondergang over een wei met koeien in de villa Doria Pamphilj. Dat staat niet in
Baedeker,’ zeide zij lachend, ‘en u zult er misschien alleen den smaak van een
landmeisje, zooals ik ben, uit herkennen.’
Daar was het weer, die spontane oorspronkelijkheid! Wie in 's hemelsnaam, zou
den moed hebben, naar Rome gevraagd, te spreken van een wei met koeien? en toch
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herinnerde R a n g h o f e r zich, zelf de heerlijkste uren in de tuinen der villa Borghese
en Doria Pamphilj te hebben doorgebracht.
E l i s a b e t h had eenige fijne roode takjes saxifraga uit de rots geplukt, en met
het teere goedje spelend, vervolgde zij half verontschuldigend: ‘als u vraagt, wat mij
het meest in Rome heeft getroffen, mocht u er toch wel bij voegen waarin; in
beeldhouwkunst, schilderkunst, architektuur, of oudheden? dan zoudt u tenminste
een richting aan mijn denken geven, en zou ik misschien ten naastenbij een antwoord
kunnen vinden!’
‘U heeft gelijk, freule, ik heb een domme vraag gedaan, vooral aan iemand, die
voor het eerst in Rome was.’
‘Voor het eerst in Italië,’ verbeterde zij, ‘en ik heb dadelijk het voornaamste leeren
kennen; misschien voor een eersten keer te veel. Ik heb vroeger nooit gereisd,’
vervolgde zij na even gezwegen te hebben. ‘Alleen heb ik een winter te Berlijn
doorgebracht; ons leven buiten is zoo eenzaam en mijn grootmoeder wenschte, dat
ik in de wereld zou komen. Op haar verlangen heb ik bij mijn oom gelogeerd en ben
aan het hof geweest, maar op mijn dringend verzoek ben ik dezen winter mee naar
Italië gegaan’. Plotseling veranderde zij het gesprek, als gevoelde zij te intiem over
zich zelf te spreken. ‘De lievelingsschilder van mijn grootmoeder is G u i d o R e n i ;
wij zijn zoo vaak naar het Palazzo Rospigliosi geweest.’
B e r t h a sprong op; zij had op haar horloge gekeken, en gezien dat het vijf uur
was. ‘Wij komen te laat thuis!’ riep zij zenuwachtig, en pakte gejaagd haar werk in.
In een oogwenk waren de beide meisjes op weg naar huis.
's Avonds was het feest in den ‘Kater Hidigeigei’.
De gravin v o n O f f e n b e r g h had aan hare kleindochter toegestaan, dit feest
bij te wonen, onder geleide der Zwitsersche dames; zij en hare zuster, en ook mevrouw
Wo u t e r m a n s , hadden zich terug getrokken.
Er werd eerst gedanst in de vestibule van Pagano.
B e r t h a H ü t s c h l e r danste het geheele programma
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af met de beide Boheemsche ingenieurs; de Pool maakte zijn hof aan de Fransche
gouvernante eener Russische familie; en nadat R a n g h o f e r één wals met
E l i z a b e t h had gedanst, wandelde hij met haar en de beide Zwitserschen, den weg
naar Anacapri op, om naar het rookgloeien van den Vesuvius te zien.
Na afloop van het bal vereenigde de heer Wo u t e r m a n s zijn ‘kiender’, en
geleidde hen naar het feest van den kapitein, dat in vollen gang was.
De beide lange tafels, in de twee zalen van den ‘Kater’, waar de vreemdelingen
op Capri iederen avond bijeen komen, waren geheel bezet met gasten. In een derde
zaal, met de beide anderen door een deur verbonden, hadden zich de feestvierende
Italianen vereenigd.
Ook in dit vertrek stond een lange tafel; op de tafel half gevulde glazen, en in het
midden en op de beide uiteinden, drie groote met mandewerk omvlochten flesschen,
gevuld met rooden Capriwijn.
Aan het hoofd van de tafel zat de kapitein, omringd van zijn Caprezer vrienden
en militaire autoriteiten van het eiland. Om de piano, in de diepte der kamer, had
zich een groep gevormd van jonge mannen, meest kunstenaars, schilders, dichters,
letterkundigen en eenige studenten; onder hen waren Spanjaarden, Russen, Deenen,
Nooren en vooral veel Duitschers. Ook in de beide andere zalen, was het Duitsche
element sterk overheerschend.
Het was reeds laat toen de heer Wo u t e r m a n s met zijn gezelschap binnen trad.
Hij liep de beide eerste vertrekken door, naar de zaal der feestvierenden, en
begroette den kapitein, die hem persoonlijk bekend was.
Met hoffelijke gebaren, en ridderlijke woorden, noodigde deze de vreemdelingen,
en ook vooral de dames uit, hem de eer aan te doen, in de feestzaal plaats te nemen.
De kunstenaars maakten ruimte voor de drie jonge meisjes. De oudste Zwitsersche
dame en de heer Wo u t e r m a n s , namen plaats naast den hoofdpersoon;
R a n g h o f e r , H ü t s c h l e r en de Bohemers, voegden zich bij den groep
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der kunstenaars; en de Pool zat nu hier en dan daar.
Signor C a r b o n i , eigenaar van den zijdewinkel, stond op, om zijn mandoline
van de tafel te nemen; hij zette zich weer neer op de hooge tabouret, waarop hij
gezeten had, en begon te spelen; den hoed scheef op het hoofd, een cigaret slap
tusschen de lippen, de beenen kruislings bengelend langs de sporten der tabouret.
Een kleine jongen, gekleed in zijn zondagsch pak, sprong naast hem op de tafel.
‘Het is de jongen die de couranten rondbrengt,’ fluisterde E l i z a b e t h
R a n g h o f e r toe.
Hij had een gitaar in de hand en volgde iedere beweging van den mandolinespeler.
Zacht tokkelde deze op zijn instrument, als om zich zelf te stemmen, of zijn
toehoorders tot aandacht te brengen. Hij fantaseerde, en naast hem begon de jongen,
bijna onhoorbaar met zijn gitaar te begeleiden. Meesterlijk fantaseerde Signor
C a r b o n i , en meesterlijk werd hij geaccompagneerd door den muzikalen
krantenjongen, tot plotseling, onverwacht het eindaccoord klonk.
Een daverend applaus brak los, waaraan de virtuoos niet de minste aandacht schonk.
Hij stond op, stak een nieuwe cigaret op, en deed of het hem niet aanging. De jongen
sprong van de tafel, en verdween in een hoek van het vertrek, waar hij verlegen bleef
staan kijken naar de punten zijner schoenen, die hij gewoonlijk alleen op Zondag
droeg.
De advocaat van het eiland, een oud heer, die de eere-plaats aan tafel had, stond
op; hij had het voorkomen van een generaal in politiek. Met veel mimiek en
handgebaren, sprak hij een gloeiende toespraak uit. De niet meer jeugdige kapitein
moest een held zijn, te oordeelen naar den lof hem door den rechtsgeleerde
toegezwaaid, waarmee het geheele gezelschap met luide hoera's instemde.
R a n g h o f e r was tusschen E l i z a b e t h en de kleine studente in de philosophie
gaan zitten, en fluisterde haar toe: ‘wij zijn hier gekomen om een tweeden
N a p o l e o n te bewonderen, geloof ik.’
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‘Ik heb geen woord van de toespraak kunnen verstaan,’ antwoordde E l i z a b e t h ,
‘maar door de mimiek heb ik haar geheel kunnen volgen.’
‘Ik had gedacht dat het op zijn minst met een omhelzing zou eindigen,’ fluisterde
de jonge Zwitsersche.
Een Duitscher, een dichter, sprong nu op de tafel. Hij declameerde:
‘Wer ist dort der blonde Fremde,
Der auf Don P a g a n o s Dache
Wie ein Kater auf und abgeht?’
Hij zweeg even, waarschijnlijk om indruk te maken, doch de Italianen meenden
dat het uit was en klapten in de handen, met luide bravo's en bravissimo's.
Een jonge Deen klom op een stoel, en vervolgde in niet zeer zuiver Duitsch v o n
S c h e f f e l s gedicht:
‘Und am Thore von Pompeji
Sasz der Kater H i d i g e i g e i ,
Knurrend sprach er: “Lasz die Studiën!”
Lasz die Studiën! Lasz die Studiën!’ brak het nu van alle kanten los, ook uit de
beide aangrenzende vertrekken. De Italianen overstemden weer met luide bravo's,
en de schoolmeester speelde fanfares op de harmonica.
‘Niemand van die Italianen, die er een woord van verstaat,’ riep H ü t s c h l e r
R a n g h o f e r toe: ‘ik zou willen wedden, dat zij meenen, dat er op den koning en
op het leger wordt gedronken.’
De Duitsche dichter verzocht nog eens om stilte, en ernstig vervolgde hij:
‘Was ist all' antiker Plunder,
Was der Mosaïkhund selbst im
Haus des tragischen Poëten
Gegen mich die selbstbewuszte
Epische Charakterkatze?’
‘Es lebe die Katze! Lebe H i d i g e i g e i !’ barstten nu de Duitschers los; ‘Hoch!
hoch! H i d i g e i g e i ! H i d i g e i g e i !’ De gasten der beide andere vertrekken kwamen
voor den ingang der deur, en nog eens daverde het: ‘Es lebe die Charakterkatze!
Lebe Hidigeigei!’
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‘H i d i g e i g e i ! H i d i g e i g e i !’ riepen de Italianen nu ook, en stonden als één man
op, met het glas in de hand; een beleefdheid tegenover de Duitschers.
‘Leve Capri! Leve Italië!’ juichten de vreemdelingen, als een contrabeleefdheid,
gevolgd door daverende fanfares op viool, piano en harmonica.
‘Heb je ooit zoo'n opwinding gezien?’ vroeg E l i z a b e t h aan de Zwitsersche.
‘En heeft u wel opgemerkt freule, dat er bijna niet gedronken wordt?’ zeide
R a n g h o f e r . ‘De wijn in de drie Chianti flesschen op tafel, blijft altijd op dezelfde
hoogte.’
Er was een oogenblik van rust gekomen, en aan den schoolmeester werd gevraagd
of hij op zijn harmonica wilde spelen.
De schoolmeester was de mooie man van Capri, met vlammende oogen en golvende
lokken; hij bezat een groote, zeer samengestelde harmonica, waarop hij beweerde
een geheel orkest te kunnen naspelen. Hij speelde goed, met een sentimenteele
voordracht.
Een jonge Spanjaard speelde daarna viool, geheel onverwacht geaccompagneerd
door een der Italianen met de gitaar van den krantenjongen; hij speelde zangerig en
zacht, soms even vervallend in een aangrijpend pathos.
Toen werden liederen gezongen; volkszangen en Italiaansche deuntjes; Santa
Lucia, natuurlijk, en Marguéritha di Parete; ook Funicoli-Funicola; bij de refreinen
vielen de toehoorders in.
Het was laat geworden; de Heer Wo u t e r m a n s gaf aan de vreemdelingen het
sein tot afscheid, doch het feest bleef in vollen gang.
Buiten straalde de maannacht; onder het hooge licht der sterren werd de tocht over
de daken naar Pagano's terrassen te zamen ondernomen; en onder de zacht ruischende
palmblaren, lang na middernacht, had een vriendschappelijk afscheid plaats.
Zes dagen waren voorbij gegaan.
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Het leven was geweest als eene idylle. Een ‘dolce far niente’ op zonnige terrassen
met bloemen en liefelijkheid van lente. Een droom van zoete rust!
Het toeval had een groep menschen samen gebracht, die elkaar hadden gevonden,
zonder elkâar te hebben gezocht. Hun kennismaking berustte op de meest eenvoudige
basis; een hôtelhouder had hen naast elkaar aan tafel geplaatst. En in enkele dagen
was een rustige intimiteit ontstaan, zooals in het dagelijksche leven maar zelden
voorkomt.
Het was nu Zondagmorgen, en het voornemen van den heer Wo u t e r m a n s om
de villa van Tiberius te bezoeken, werd ten uitvoer gebracht.
De H ü t s c h l e r s bleven thuis, en ook de Bohemers hadden zich verontschuldigd;
de Pool was naar de vroegmis gegaan en nog niet teruggekeerd. De beide
Zwitserschen, de freule v o n O f f e n b e r g h en R a n g h o f e r gingen dus alleen
met den heer Wo u t e r m a n s uit.
Zij liepen den nauwen Corso di Tiberio door; de villa's van Capri met de bloeiende
tuinen voorbij, tot aan het kleine kerkje van San Michele, waar de Mis werd bediend.
De deuren waren wijd geopend en de Italiaansche kerkmuziek schalde naar buiten,
vroolijk en licht, als een opera van R o s s i n i .
De Pool kwam uit de kerk en voegde zich bij hen.
Zij wandelden lang en ver, op eenzame wegen, langs zonnige terrassen. Er waren
alleen een paar kleine kinderen, die viooltjes brachten; en hoog in de lucht trilde het
zacht gelui van oude kerkklokken.
Zij kwamen op de spits van de Tiberius-rots, bekroond met de overblijfselen eener
oud-Romeinsche villa.
Op den grijzen verbrokkelden muur eener borstwering zat een oude kluizenaar,
met twee groote grijze katers; zij zaten alle drie te slapen, zich koesterend in de zon.
Naast de borstwering stond de kapel van Santa Maria del Soccorso, en tegen het
kerkje aan waren twee kleine vertrekjes, waar de oude monnik woonde.
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De oude man ontwaakte en stond op, om de vreemdelingen te begroeten. Hij haalde
wijn en een paar bekers.
E l i s a b e t h nam zijn plaats in op de bank, tusschen de beide katers, en streek de
mooie dieren over de glanzige huid; behagelijk bleven zij snorren, zich al dichter
naar haar toedringend.
Goud blonk de zee in oneindige verte, om het eiland heen. De scherpe punt van
het Sorrenteesche schiereiland scheen het watervlak met de Punta di Campanella,
aan één zijde, in tweeën te deelen.
‘Hoe duidelijk zijn van hier nu de golven van Napels en Salerno te onderscheiden!’
riep zij.
‘Het licht is zoo doorschijnend,’ zeide R a n g h o f e r , ‘dat de tempels van Paestum
vandaag zichtbaar zijn!’ Hij schoof een der katers op zijde en ging naast haar zitten.
De Pool was met de Zwitserschen bloemen gaan zoeken, en de heer
Wo u t e r m a n s dronk een beker wijn met den monnik.
‘Het is vandaag weer één van die uitverkoren dagen, waarvan Bourget spreekt,’
zeide E l i s a b e t h zacht.
‘Eén van die dagen, freule, die men niet vergeet!’ antwoordde haar buurman
ernstig.
E l i s a b e t h stond op. ‘Ik zou zoo graag het huisje van den kluizenaar willen
zien,’ zeide zij.
Zij gingen samen naar de donkere stoffige hokjes, waarin de oude man woonde;
twee kleine vierkante kamertjes vol wonderlijk huisraad; verweerd glaswerk, oud
vreemdsoortig plateelwerk, ijzeren kandelabers en bestoven Pompejaansche
olielampjes. Tegen den muur waren houten banken en in een hoek stond een kribbe;
meer was er niet.
‘Dit is óok leven,’ zeide R a n g h o f e r , lachend rondziende.
‘Origineel is zijn woning zeker!’ antwoordde E l i s a b e t h ; ‘er zijn niet veel zulke
binnenhuizen te vinden; er zijn schatten in, die een kunstliefhebber den ouden man
zou benijden.’
Zij bleven verder samen, alsof dat zoo van zelf sprak. Zij liepen de kruin van de
rots om, om het uitzicht van
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alle kanten te zien. R a n g h o f e r plukte een bouquet witte primulaverissen, en bood
ze E l i s a b e t h aan; hij meende haar nooit iets mooiers te kunnen geven, dan deze
zacht geurende witte lentebloemen.
De Pool kwam hen na eenigen tijd roepen; ‘het was hoog tijd om naar huis te
gaan,’ zeide hij, ‘vooral omdat zij de tarantelladanseres nog even zouden gaan
bezoeken.’
Vlug liepen zij terug de rots af, één voor één, achter elkaar. Bij den Salto di Tiberio,
een loodrechte rotspiek, stijl uit zee rijzend, waarvan T i b e r i u s zijn slachtoffers
in zee liet storten, traden zij een kleine osteria binnen; een wit huisje, waarin de
beroemde tarantelladanseres, de mooie C a r m e l i n a , met haar oude grootmoeder
woonde.
Een carabinière zat voor den ingang der osteria zijn glas landwijn te drinken. Hij
stond op voor de vreemdelingen, en bood den heer Wo u t e r m a n s een teug uit zijn
glas.
Zij traden in een klein vertrek. De wit gekalkte wanden waren versierd met
houtskoolteekeningen en waterverfschetsen; instantané's der mooie C a r m e l i n a ,
of studies van blauwe golven en gouden rotsen, vluchtig daar neer geworpen, door
voorbijgaande schilders.
Grove potten kleurig aardewerk stonden hier en daar tegen den muur, met bloeiende
slingerplanten, waarvan lange stengels langs den wand waren geleid, een levende
omlijsting, der fresco's, waaruit C a r m e l i n a 's volle roode lippen, en donker
glanzende oogen, overal op lachten.
De glazen vensterdeur der osteria was half geopend; een breede streep zonlicht
viel naar binnen. Daar buiten, vlak voor de deur stond de steile rotswand van den
Salto di Tiberio, en zacht deinend, golfde de zee in het goudstralend verschiet.
Een oude vrouw liep bedrijvig in het kamertje rond; zij noodigde de Signori uit
om plaats te nemen, haalde wijn en glazen en plaatste die voor den heer
Wo u t e r m a n s .
Zij was de echte type eener Italiaansche oude vrouw; met vurig fonkelende oogen,
diep gezonken in het perkamentachtig hoofd; het nog dikke blauw-zwarte haar vet
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geplakt om de beenige slapen; den breeden invallenden grijnzenden mond, met nog
één groote recht staande tand; de knokige schouders wegvallend onder een sjofelen
rood en zwart geruiten doek.
Zij was bewegelijk en praatte druk; voornamelijk sprak zij over C a r m e l i n a ,
haar mooie kleindochter, de beste tarantelladanseres van het eiland.
Zij klapte verscheidene malen ongeduldig in de handen, totdat eindelijk het meisje
verscheen, nijgend en glimlachend.
Ieder had plaats genomen, op de stoelen, die langs den wand stonden; de oude
vrouw was in een hoek op den grond gekropen, met een tamboerijn in de hand.
C a r m e l i n a had haar schoentjes uitgetrokken en plaatste zich midden in het
vertrek.
Met een scherpe rauwe stem begon de grootmoeder een eentonig lied te dreunen,
telkens het gezang cadanceerend met een lang aangehouden neusklank; zij sloeg met
de dorre bruine mummivingers op de tamboerijn, den takt aangevend met een forschen
duimslag.
En C a r m e l i n a danste, danste om er geen oog van af te houden. Zij danste maar
voort op de kleine ongeschoeide roodgekousde voetjes, in de breede streep van licht.
Zij danste met de heerlijkste bewegingen van een prachtig, tenger, lenig lichaam.
Het hoofd een weinig naar achteren gebogen, één hand in de zij; de gloeiende oogen
diep weg geschuild achter de zware bruine oogleden, de lange wimpers op het rozig
bruin der wangen, de roode lippen half geopend, ademloos; het donkere van den
bruinen hals en de tengere handjes geestig komend uit een hel gekleurde rose blouse;
het kroesig haar meegaand in het zacht bewegen. Zoo danste zij maar altijd voort,
in de breede streep van licht.
Een harde slag op de tamboerijn, een luide nasale galm van de oude vrouw, en
C a r m e l i n a stond plotseling stil.
E l i z a b e t h stond op om haar de hand te geven; een spontane uiting van
dankbaarheid voor het mooie dansen van het meisje.
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De oude vrouw kroop uit den hoek en gaf haar een aarden schotel; glimlachend ging
C a r m e l i n a rond, alsof zij bloemen zamelde; even dankbaar voor den soldo van
den carabinière, als voor de Lires der heeren en dames. Zij plaatste den schotel op
tafel, alsof de inhoud haar niet aanging, en verdween neigend in de lichtstreep naar
buiten.
Op den terugweg was het mooie van de eenzaamheid uit het landschap
weggenomen. De wegen en tuinen waren vol huiswaarts keerende kerkgangers. Bij
Pagano was reeds de lunch aangevangen.
Dien avond gloeide de Vesuvius, en wierp vlammende rookkolommen op, in de
fijne winterlucht.
In de gezelschapszaal had de oude gravin eenige gasten vereenigd; een paar
Koerlanders en een jongen Sleeswijker, die in de villa Quisisana logeerden.
Doch van buiten werd voortdurend gewaarschuwd, dat de Vesuvius, al meer hooge,
gloeiende rookkolommen opwierp, zoodat de kring spoedig werd opgebroken, omdat
ieder het schouwspel wenschte te zien.
Het afscheid onder den palmboom was, voor het eerst op dien avond, iets minder
kort en iets meer dan vriendschappelijk.
De zon was opgegaan over den laatsten dag van E l i z a b e t h 's verblijf op het eiland;
een liefelijke lentedag.
Goud zeefde het ochtendlicht door de gordijntjes der vensterdeur, op den kleurigen
achterwand, met den roodbruin gevederden haan; trillingen van bewegelijken gloed
vielen op het schijnend paneel der rotsklippen, en het gordijn van het ledikant. Gewekt
door dit kleurenlicht, dacht E l i z a b e t h bij het ontwaken aan al wat haar op dien
dag nog wachtte.
Er was een plan, om een tocht op ezels naar Caprile te maken, en 's avonds zou er
nog een afscheidsbijeenkomst zijn in den ‘Kater Hidigeigei’.
Zij dacht ook aan wat daarna volgen zou. Aan de lange, stille dagen te Sorrente,
met het rustige leven van
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bejaarde menschen. Een stil bewegen in kleine tochtjes langs de zee, met iederen
dag een loopje naar de stad, om winkeltjes te zien, en inkoopen te doen in
zijdemagazijnen, voor welkomthuisgeschenken. De lange middagen, met het theeuur
aan een mooi versierde tafel, met bloemen en gebak en Russische confituren, waaraan
de oude dames zoo zeer hechtten; en dan de stille, eindelooze avonden, in het oude
klooster van ‘La Cocumella’, waar zij woonden, met de lange, lange uren whisten,
vaak tot na middernacht, omdat tante C l e m e n t i n a toch niet slapen kon.
Zij dacht verder, aan wat daarna volgen zou. Haar leven thuis, in het Noorden, op
het oude goed. Hoe daar de lente komen zou, zoodra zij thuis zou zijn, zoo liefelijk
langzaam, eeuwig jong over de oude beukenwouden; hoe zij dan met haar vader
rijden zou, uren lang te paard, groote tochten, door de bosschen, naar de zee.
Zij vroeg zich af, hoe het nu wezen zou, thuis te zijn, nu zij ‘het Zuiden’ kende,
en de bloemen en het licht, en het bladerritselen van de palmen?
En eindelijk dacht zij aan de vriendschap hier gevonden, zooals de bloemen en
het licht, geheel van zelf, met veel meer gloed, dan zij tot nu toe had gekend.
Er werd forsch op de glazen deur geklopt; het was B i a n c a , de Caprezer vrouw,
die als Camérièra dienst deed op de hooge terrassen. Zij plaatste een kit met water
voor de deur, en riep vroolijk: ‘Signorina wordt toch wakker; de zon heeft iedereen
gewekt, en de Signorina blijft maar slapen!’
Vlug sprong E l i z a b e t h op, en trok door een kleinen kier, waardoor een gloeiende
lichtstraal viel, de waterkit naar binnen.
Na het ontbijt stonden voor de poort van het hôtel, negen ezels en een paard.
‘Kiender seid ie aole dao?’ riep de heer Wo u t e r m a n s vroolijk, tot het
gezelschap, dat reeds lang in de vestibule op hem had gewacht.
Hij besteeg het paard, een ouden schimmel, en verzocht E l i z a b e t h naast hem
te rijden; zij reden den weg naar Anacapri op.
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H ü t s c h l e r volgde met den Pool en een der Zwitsersche dames; daar achter reed
zijn zuster met de beide Bohemers; R a n g h o f e r sloot den stoet met de andere
Zwitsersche, gevolgd door een talrijke achterhoede van ezeldrijvers en drijfsters.
Zij gingen de ruïnen van het Castello di Barbarossa voorbij; een wonderlijke
optocht van topzware ruiters, de hooge menschengestalten, op de lage ruggen der
ezels, zich naar boven slingerend, langs den stijgenden zig-zagweg.
Spoedig kreeg het paard een voorsprong op de koppige luie langooren.
E l i z a b e t h kwam bijna niet vooruit.
Met alle tochtgenooten trappelde zij een oogenblik mee; dan bleef haar ezel
plotseling staan en was niet in beweging te krijgen; tot eindelijk de laatste, ver achter
gebleven ezel naast hem ging, wiens stramme pooten, door de stokslagen eener oude
ezeldrijfster in beweging bleven; dit was de ezel, waarop R a n g h o f e r reed.
De ezeldrijfster was uitbundig verheugd, den ezel der freule te zien; liefkozend
streek zij hem langs den kop en riep vriendelijk: ‘Rafaële, mijn goede trouwe Rafaële,
niet weer zoo vooruit loopen.’
‘Is deze ezel ook van je?’ vroeg E l i z a b e t h verwonderd.
‘Ja, Signorina,’ antwoordde zij; ‘dit is Rafaële en dat is Michel Angelo; de beide
ezels zijn van mij, zij behooren bij elkaar en loopen altijd samen.’
R a n g h o f e r en E l i z a b e t h keken elkaar eens lachend aan.
Zij trippelden nu ver achter het andere gezelschap, naast elkander voort, ter wille
van de vriendschap der beide oude ezels. Zij hadden er beiden plezier in, en maakten
grappen over den ouderdom der dieren.
‘De Signora meent, dat Rafaële wel heel oud is;’ zeide R a n g h o f e r tot de
ezeldrijfster.
De vrouw lachte even, en antwoordde: ‘jong is Rafaële niet, Signor, tenminste
niet zoo jong, als de mooie, blonde Signorina aan uw zijde; maar toch ook niet zoo
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heel oud. Niet zoo oud als Michel Angelo,’ en met een liefkozende beweging, streek
zij met de hand langs zijn ouden ruigen kop.
‘Centi anni!’ spotte E l i z a b e t h tegen de vrouw, die lachend van neen knikte.
‘Geen honderd jaar, Signorina,’ riep zij vroolijk; ‘maar toch oud genoeg om graag
veel maccaroni te krijgen,’ en met deze toespeling op de later te ontvangen fooi,
kregen de beide oude dieren nog eens een flinken zweepslag over den rug, die hen
even uit een droomtred scheen op te wekken, doch niet de minste uitwerking had,
ten opzichte van een versnelden pas.
Het andere gezelschap was reeds lang uit het gezicht.
Zij waren alleen, op den langen zonnigen weg, onder het geleide der oude
ezeldrijfster, die al trager werd in het uitdeelen van klappen, en met langzamen
gemakkelijken stap op eenigen afstand volgde.
Het werd een wonderlijke toestand, op de bijna stilstaande ezels, die naar geen
stuur wilden luisteren, en al dichter naar elkâar toedrongen, vooral wanneer de vrouw
achterbleef en hen niet opjoeg.
In het begin was het vermakelijk geweest, zoo in de macht te zijn, van die koppige
oude dieren, op dien heerlijk stralenden, gouden Februariochtend, en beiden waren
zij vol vroolijkheid en dwaasheid geweest.
Maar de gedwongen intimiteit, maakte hen toch langzamerhand wat verlegen. De
eerst zoo natuurlijke vroolijkheid ging ongemerkt over, in het zeggen van banaliteiten;
en onder het uitspreken van allerlei onbeduidende dingen, werd het hun misschien,
voor het eerst op dien dag, beiden recht duidelijk, dat zij elkaar eigenlijk heel veel
te zeggen hadden; daarom spraken zij niet meer.
De hoogvlakte van Anacapri was eindelijk bereikt.
De gesloten witte huizen lagen blakerend in de zon.
Zij kwamen aan Caprile, met de kleine nauwe straatjes, waarin de ezeldrijfster
Rafaële vooruit joeg, terwijl zij Michel Angelo bij den kop geleidde.
Langzaam trappelden de ezels nu achter elkander voort,
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de nauwe straatjes en gangen van Caprile door, langs de glinsterend witte huisjes
met de platte daken, zoo Oostersch van aanzien, tegen den strakblauwen hemel, in
het doorschijnende trillende licht.
Van den rug der ezels konden zij zien in de kleine ommuurde tuintjes, met hier
en daar een dadelpalm of een zwart tegen den hemel opgaanden pijnboom, en overal
groote wijdvertakte cactusplanten, hard grijsgroen van kleur.
Ver over de tuinen heen, lichtte de zee.
Overal uit de poorten der huizen kwamen kleine kinderen aangeloopen, met
viooltjes en kleine bosjes wilde primula's, die R a n g h o f e r van hen kocht, en
E l i z a b e t h over de schouders in den schoot wierp.
De ezelslengte afstand in de nauwe straatjes, had in de stemming reeds ontspanning
gegeven.
Zij waren Caprile omgereden en kwamen in Anacapri terug.
De anderen waren afgestegen voor een osteria aan de zee, om malvezij te drinken.
Een luid hoera ging op, toen de beide ezels kwamen aangesukkeld.
‘Kiender seid ie aòle dao,’ riep juichend de heer Wo u t e r m a n s , het achterblijven
dezer twee, in het allerminst niet toeschrijvend, aan de stramheid der ezelspooten.
Bij het weder opstijgen, deed de ezeldrijfster geen moeite meer Rafaële in de
voorhoede te plaatsen; met Michel Angelo kwam hij rustig achteraan.
De gesprekken tusschen E l i z a b e t h en R a n g h o f e r waren weer levendiger
geworden; de laatste gaf er zelfs een tintje van sentimentaliteit aan, met kleine
toespelingen op het naderend afscheid.
In een schokkend drafje ging het de steile helling af, op den breeden rotsweg, terug
naar Capri.
Voor hen in de diepte lag de zee, eindeloos, bijna kleurloos, in de wazige
middaghitte.
Het was twaalf uur; de zon wierp rechte verzengende goudstralen over het stil
golvende water en het gloeiende land.
Het schiereiland van Sorrente was langzaam wegge-
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doezeld in vage horizonten van middagnevelen; en Napels was als verslonden door
de zee.
De passagiers der twaalf uur boot kwamen vermoeid en verhit het steile pad van
de Grande Marina, langs het oude kerkje van San Costanzo, opgeklauterd.
Het landvolk ging naar huis, en troepen kleine kinderen kwamen uit school
geloopen, achter de ezels aan, de vermoeide dieren hitsend en plagend, met rietjes
en steenen.
Vlak voor hen lag nu Capri in zonnebrand. De witte huizen verblindend schel; de
hitte neerbrandend op het witte gloeiheete steenstuifsel voor de hoeven der ezels.
‘Het is een licht om elkaar in de ziel te zien!’ riep R a n g h o f e r opgewonden.
Als door een electrischen schok getroffen, sprong Rafaële bij deze woorden
plotseling uit zijn droomtred op; de oude stramme pooten zetten het op een razend
galopeeren.
E l i z a b e t h had nog tijd gehad te antwoorden, maar wat zij zeide, had
R a n g h o f e r niet kunnen verstaan.
In dolle vaart liep de ezel voort, de helling af, met korte stijve schokken, als een
opgewonden automaat.
‘Ga naar de Signora,’ riep R a n g h o f e r ongeduldig tot de ezeldrijfster, die rustig
achter Michel Angelo bleef aansloffen.
De vrouw antwoordde niet.
‘Straks bij de helling zal Rafaële struikelen, en gebeurt er een ongeluk,’ hernam
hij gejaagd.
‘De Signorina rijdt goed,’ riep de ezeldrijfster lakoniek. ‘Als Rafaële bij de helling
komt, gaat hij van zelf draven. Het is alzijd zoo, Signor,’ vervolgde zij volkomen
rustig; ‘bij het eerste huis van Capri ruikt hij den stal, dan gaat hij in galop; bij de
helling gaat hij draven tot voor de poort van Pagano, en dan staat hij stil. Niemand
kan daar iets aan doen,’ vervolgde zij de schouders ophalend; ‘dat is hij zoo gewend,
jaren lang.’
‘Ik wil toch, dat je de Signora gaat helpen,’ riep R a n g h o f e r ongerust.
De vrouw maakte nog eens het onverschillige gebaar met de schouders, en met
onverstoorbare kalmte vervolgde
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zij: ‘ik kan Michel Angelo niet verlaten, Signor; Michel Angelo is bijna geheel blind,
en loopt alleen, wanneer ik of Rafaële naast hem gaan.’
Dàt was dus het geheim geweest van het zonderling zoet samenzijn van dien
morgen, in ongezochte zalige intimiteit, de blindheid van dien armen, ouden,
afgeleefden ezel.
Met één sprong was R a n g h o f e r uit het zadel. De teugels aan de vrouw gevend,
zeide hij: ‘breng Michel Angelo maar gauw naar stal, en vraag aan Pagano om je te
betalen.’
Maar nu barstte de vrouw los in een jammerlijken klaagzang. Met pathetisch
hartstochtelijke gebaren smeekte zij om maccaroni; maccaroni voor haar armen ouden
blinden ezel; veel maccaroni voor zoo'n afgetobden stumpert.
R a n g h o f e r gaf haar een paar Liren, en toen de vrouw nijgend en dankend zich
gereed maakte om te gaan, streek hij nog even liefkozend langs den ruigen kop van
den ouden Michel Angelo.
Dit was om nooit te vergeten, te midden van al die sprookjesachtige weelde van
kleuren en licht, de tragische figuur van dien armzaligen, ouden, blinden ezel.
De morgen van het vertrek was aangebroken. R a n g h o f e r sloot zich aan bij de
Finsche dames; samen zouden zij de reis naar Napels maken; de familie v o n
O f f e n b e r g h zou haar verblijf te Sorrente nog voor eenige weken betrekken,
terwijl de jonge geleerde na een kort bezoek aan Amalfi en Ravello, de reis naar
Rome zou voortzetten.
Aan de haven heerschte groote levendigheid. Zware koffers werden door jonge
visschersvrouwen op het hoofd, van de landingsplaats in kleine schuitjes gedragen,
en naar boord geroeid; de passagiers werden in roeibooten over de hoog opspattende
witte golven, door de schuimende branding op de plaats hunner bestemming gebracht.
De zee was vrij bewogen met kleine, korte golven; een gordel van wit schuim
bruischte om de rotsen van Capri.
De oude mevrouw von O f f e n b e r g h had zich een goede plaats op het dek
uitgekozen en tante C l e m e n t i n a
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werd door E l i z a b e t h op een gemakkelijken dekstoel in kussens gezet, en met
reisdekens en sjaals ingepakt, een levende mummie gelijk.
De boot kwam in beweging; langzaam week Capri terug. De kleine huizen van
wit stuuk, straalden als marmeren miniatuurpaleizen op de rotsen, en de enkele
dadelpalmen stonden hoog in het volle licht van de middagzon.
Een troep reizende muzikanten was mee aan boord gekomen, en spoedig klonk
het onvermijdelijke Santa Lucia over de golven.
‘Capri is prachtig in het middaglicht,’ zeide R a n g h o f e r tot E l i z a b e t h .
‘Wanneer is Capri niet mooi? Het is hard om van zoo iets heerlijks te moeten
scheiden.’
‘Laten wij voor op de boot gaan, freule, en zien naar wat voor ons ligt!’
Daar lag de zee, en reeds duidelijk zichtbaar rechts, het vaste land; zacht groene
glooiingen, op een machtig voetstuk van hooge grijze rotsgevaarten.
Langzaam stoomde de boot in stille gelijkmatige vaart, de vooruitstekende rotspunt
om van het schiereiland van Sorrente, een uitgestrekt stuk land zonder veel
afwisseling, doch merkwaardig grootsch van lijnen. Rustig, stil, genesteld in het
ruwe steen der rotsen, lag het oude stadje, in de liefelijke weelde harer oranjegaarden.
Hier en daar hoog op de kust een villa, op een natuurlijken muur van rotssteen
gebouwd, met diepe donkere grotten aan de zee, onbereikbaar voor menschen, maar
door eeuwenoude sagen bevolkt met gedrochten, nymphen, sirenen en zeegoden; en
nu en dan tegen de rotsen, metselwerk van steile trappen, naar de oranjetuinen.
‘Sorrente lijkt op Pompei van hier gezien,’ zeide R a n g h o f e r , ‘het is als een
doode stad.’
‘Morgen zal er meer leven zijn, als wij er terug zijn,’ antwoordde E l i z a b e t h
lachend. ‘Dat is de villa “Sirracusa”, van de prinses C o r t c h a k o f f ,’ vervolgde zij
levendig, naar een groot wit gebouw met hooge kolommen wijzend. ‘Wij mogen vrij
in het park gaan, een waar paradijs van
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tropische planten. En daar zijn de tuinen van ‘La Cocumella,’ riep zij, wijzend op
een hoog metselwerk van aangelegde terrassen; ‘zij zijn zoo mooi gelegen, met zulk
een heerlijk uitzicht over de zee.’
De boot lag even stil, en werd omringd door kleine visschersschuiten, waarvan
het bootsvolk met harde schelle stemmen, de namen van eenige hôtels te Sorrente
uitschreeuwden; ‘Tramontana, Lorelei, Hôtel de Londres,’ en boven alles uit ‘La
Cocumella’, met den eigenaardigen dubbelen l-klank van het Sorrenteesch dialekt.
Eenige passagiers werden in de visschersschuiten gelaten en de boot kwam weer
op stoom.
Een van de marskramers, die mee aan boord waren gegaan, met een kastje vol
snuisterijen en bloedkoralen aan een riem om den hals, kwam nu voor R a n g h o f e r
staan, en vroeg, ‘of hij de Signorina geen gedachtenis wenschte aan te bieden?’
Beiden moesten zij even lachen, bij de gedachte aan een souvenir uit de
prullenkraam van dezen wonderlijken ouden man.
Een oogenblik later stond er een oude heks, met kammen en brillen, voor hen te
nijgen; zij vroeg, ‘of de Signorina geen kam wilde koopen? alle Engelsche dames
kochten Napolitaansche kammen,’ verklaarde zij met omhaal van woorden. Ook
deze afschuwelijke afkomelinge van het schoone volk werd afgescheept, en voor
een oogenblik was er rust.
De muzikanten speelden een volkslied en daarna een wals; ook zij kwamen vragen
om loon voor hun werk.
Droomerig ging de tocht verder onder het langzaam dalen van de zon. Capri was
teruggezonken in nevelen, bijna onzichtbaar geworden. De scherpe punt van het
vasteland lag blauw omdoezeld in avonddampen. Alleen de ‘piano di Sorrento’, het
vruchtbaarste stuk land van de geheele landtong, met de dorpen Sant Agnello, Meta
en Vico, deinde op in zacht rooden glans; en in de tegenover gestelde richting,
schitterde op de zee, een breede helle verblindende streep van zon.
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Voor den stoel der ingepakte tante C l e m e n t i n a was een jonge vrouw komen
staan; zij speelde op de gitaar en zong met een welluidende stem een zacht aandoenlijk
liedje, dat niet onaangenaam klonk; het paste bij de stemming die nu heerschte. De
menschen waren allen tot rust gekomen; zelfs de marskramers en muzikanten waren
in een groep bij elkaar op het achterdek gaan zitten, wel wetend, dat van dit gezelschap
voor hun beurs niets meer te wachten was.
Rooder en rooder straalde het licht nu over de golven; de baai van Napels vlamde
op in scherpe tegenstelling met de nachtschaduwen, die reeds Capri en een deel van
het vaste land omhulden.
De huizen van Castellamare, Torre Annunziata, Torre del Greco en Portici, rezen
op in den glans, en hoog boven de kleine steden in de diepte, stond Napels in
vuurgloed op de rotsen.
‘Ik moet grootmama vragen, hier te komen om Napels in dit prachtige licht te
zien,’ zeide E l i z a b e t h ; zij stond op en kwam een oogenblik later terug, gearmd
met de oude gravin.
Een glans van wondere schoonheid, gaf nu het dalende licht. Scherp omlijnd
stonden de rotsen van het vasteland. In purpergloed wierp de Vesuvius zware witte
rookwolken op, die hooger en hooger stegen, zich verijlend in kleine witte vlekken
aan den hemel bijna zonder kleur, van een vaag etherisch zeegroen. Ver over de zee,
in de richting der eilanden Ischia en Procida, wierp de laag staande zon een klaterend
schel licht over den spiegel van rimpelende golven; een lange blinkende metaalstreep,
verblindend en pijnlijk voor het oog.
De beide dames en R a n g h o f e r stonden nu, met hun drieën bij elkaar, op het
voordek, omgloord door den gouden gloed. De tegenwoordigheid der gravin verbrak
de intimiteit van dit laatst samenzijn tusschen E l i z a b e t h en R a n g h o f e r , doch
zij hadden den vorigen avond in den ‘Kater’ een vluchtige afspraak gemaakt, om
nog in Napels te zamen het Museum te gaan bezichtigen. Beiden waren
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dus in de meening, dat zij elkaar den volgenden dag nog zouden ontmoeten.
De boot naderde Napels. Nu was het alsof de lichtstralen zich langzaam optrokken
uit de golven, zich samendringend tot één grooten vuurbol, een schijf massief goud.
Het volk werd onrustig, alles kwam in beweging; koffers werden gestapeld op het
dek; de reizigers, uit hun mijmeringen opgeschrikt, werden aangestoken door de
algemeene zenuwachtige gejaagdheid, om zich gereed te maken tot vertrek.
‘E l i z a b e t h wil je tante C l e m e n t i n a gaan helpen?’ zeide de oude mevrouw,
vriendelijk bevelend.
Zij bleef alleen met R a n g h o f e r ; beiden zwegen. Een doorzichtig purperen
schijn deed nog voor een oogenblik de golven oplichten, langzaam daalde toen een
blauw licht over de duister wordende zee. De gouden zonneschijf was achter de
watervlakte neergezonken, en aan den horizont gloeide, in oneindige uitbreiding,
een verre streep van diep avondrood, aan de verste kimmen zich langzaam
verzachtend.
‘Wij zullen nu afscheid moeten nemen,’ zeide de gravin.
‘Ik zou u nog gaarne morgen een bezoek brengen’, antwoordde R a n g h o f e r .
‘Ik zal u, tot mijn leedwezen, morgen niet meer kunnen ontvangen.’
Deze eenigszins afgemeten woorden, deden den jongen man verschrikt opzien.
‘Zal ik uw kleindochter niet meer mogen bezoeken?’ ontviel hem plotseling;
onwillekeurig door dit antwoord verradend, dat hij de bedoeling der oude dame
verstaan had.
‘Het zal mij aangenaam zijn, indien ge mijn kleindochter niet meer bezoekt,’
antwoordde zij op denzelfden hoffelijken, doch eenigszins afgemeten toon.
‘Ik heb haar nog iets te zeggen,’ stamelde hij verward.
De oude dame keek hem aan; met iets vriendelijks in de stem, waaruit nu alle
autoriteit verdwenen was, vroeg zij zacht: ‘kunt gij dit mij niet zeggen?’
R a n g h o f e r aarzelde een oogenblik; tuurde naar de zee, alsof hij al zijn aandacht
gaf aan de bevallige rots-
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groepen der eilanden Procida en Ischia, die nog oplichtten, in de nu duistere golven.
‘Ik heb uw kleindochter lief,’ zeide hij eenvoudig; ‘dit had ik haar zelf willen
zeggen.’
De laatste woorden klonken beslister en deden den toon der gravin opnieuw
veranderen.
‘Hebt ge u rekenschap gegeven,’ zeide zij eenigszins streng, ‘welk een
verantwoording gij daarmede op u nemen zoudt?’ Toen hij zweeg, vervolgde zij:
‘hebt ge er over nagedacht, wat het voor mijn kleindochter zou zijn, uit haar eigen
kring en omgeving te worden verplaatst?’
De oude dame zweeg, als moest zij hetgeen zij verder wilde zeggen, overdenken;
aarzelend vervolgde zij: ‘mijn kleindochter is trotsch, zij heeft den trots van haar
geslacht en een hoog gevoel van haar afkomst; hebt ge u afgevraagd, wat het voor
haar zal zijn, in een anderen maatschappelijken kring te worden geplaatst?’
Zij zweeg op nieuw, als verwachtte zij een antwoord; doch toen R a n g h o f e r
niet sprak, vervolgde zij, als met een verontschuldiging: ‘mijn kleindochter is door
haar vader aan mij toevertrouwd.’
R a n g h o f e r had gezwegen en zweeg nog. In zijne verbeelding, zag hij zijn
moeder voor zich, door wie hem iedere kring der Weensche samenleving open stond,
omdat zij aan de aanzienlijkste geslachten van Oostenrijk was verwant. De oude
gravin kon dit niet weten, want hij had niet veel over zijne persoonlijke
aangelegenheden gesproken; maar hij begreep de oude vrouw op dit punt daarom
zeer goed. Doch indien men hem dien morgen had gezegd, dat zich iemand zou
plaatsen tusschen hem en het meisje dat hij lief had gekregen, dan zou hij daar
waarschijnlijk om gelachen hebben; en nu stond hij daar met de gewaarwording, dat
dit werkelijk zoo was.
Een uitdrukking van smart was over zijn gelaat gekomen, die de gravin niet ontgaan
was.
‘Wat is één week om over het leven van twee menschen te beslissen?’ hernam zij
het gesprek, vriendelijker gestemd.
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‘Maar welk een week,’ antwoordde hij zacht; ‘zooals men er misschien één in zijn
leven doorleeft.’
‘Laat de herinnering aan dezen tijd eene liefelijke gedachte voor u blijven; eene
idylle, zooals het leven op Capri voor jonge menschen toch eigenlijk eene idylle is,’
hernam de oude vrouw ernstig. En weemoedig liet zij er langzaam op volgen: ‘de
mooie jeugdherinneringen, mijn vriend, zijn niet de minst kostbare schatten van een
menschenleven.’
Somber, koud, lag de avondschemer nu over Napels. Dreigend stond het groote
donkere gevaarte van Castel Nuovo, op de zwarte golven; een doode wachter van
de stad.
Tante C l e m e n t i n a was uitgepakt; zij en E l i z a b e t h drongen zich, beladen
met reisdekens en taschjes, door de zich opduwende menschen heen.
‘Twee dingen moet ik u nog dringend verzoeken,’ hernam de oude dame snel;
‘beloof mij, mijne kleindochter niet meer te bezoeken, en niet aan haar te schrijven.
Wilt ge haar later zien, dan hebt ge de volle vrijheid haar in het huis van haar vader
te ontmoeten.’
R a n g h o f e r beloofde.
De boot lag aan den steiger en de brug werd neer geworpen.
De menschenmassa werd over de brug heen gedrongen. Plotseling stonden zij
allen bij elkaar op de grijze vuile kade, omringd door krijschende bedelaars,
vagebonden en havelooze facchino's; twintig handen tegelijk grepen naar hun bagage,
en voor dat zij er zich rekenschap van gaven, had de portier van het hôtel, waar zij
den nacht zouden doorbrengen, de dames naar een landdauer gedreven en helpen
instijgen.
Toen het portier was dichtgeslagen, zag E l i s a b e t h R a n g h o f e r naar haar
toekomen, blijkbaar om afscheid te nemen. Zij schrikte, toen zij zijn gelaat zag.
‘Wat kan er in dat korte oogenblik gebeurd zijn’, vroeg zij zich af, ‘dat hem
plotseling zoo heeft doen veranderen?’
Als door intuïtie begreep zij, dat zij er in gemoeid was. ‘Zou haar grootmoeder
iets hebben gezegd, dat hem
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had kunnen krenken?’ Zij wist hoe streng zij kon zijn, maar ook hoe goed zij het
meende. Zij had de oude vrouw zoo ernstig met hem zien spreken.
Zij opende het portier en sprong het rijtuig uit, liep recht op hem af en vroeg:
‘morgen komt ge ons bezoeken, niet waar? en we gaan nog samen naar het Museum?’
‘Tot mijn groote spijt niet, freule,’ zeide hij met gedempte stem, nauwlijks hoorbaar
in het rumoer van de straat. ‘Het is het verlangen van mevrouw uw grootmoeder, dat
ik morgen niet meer komen zal, en ik vertrek nog hedenavond met den nachttrein
naar Rome.’
Verbijsterd keek zij hem aan. Had zij hem wel goed verstaan? R a n g h o f e r reikte
haar de hand; het werd haar plotseling duidelijk, dat hij nu van haar zou gaan, zonder
één enkel woord van afscheid.
‘Mevrouw de gravin verzoekt de Signora onmiddellijk in het rijtuig te komen,’
sprak de stem van den portier vlak naast haar. De woorden klonken als een bevel;
als aan een bevel gehoorzaamde E l i z a b e t h .
R a n g h o f e r wilde haar nog zeggen, ‘dat hij komen zou, om met haar te spreken,
met haar alleen, zonder inmenging van anderen,’ maar hij herinnerde zich zijn belofte,
en sprak de woorden niet uit.
Het rijtuig verdween tusschen het rumoer en de karrendrukte van de haven.
Hij stond nu alleen op de kade, met den facchino, die zijn bagage van de boot had
gedragen. Hij gaf den man eenige aanduidingen om zijn goed naar het station te
bezorgen en liep den havendam af, de stad in, langs het Castel Nuovo, over de Piazza
di Municipio, naar de Via Roma. Hij had anderhalf uur voor zich, voordat zijn trein
vertrok, en moest dien tijd zoek brengen.
In de Via Roma werd de vroolijke drukte hem ondragelijk; hij verlangde naar de
eenzaamheid van de zee, en liep langs het Teatro San Carlo en het Palazzo Reale,
naar de wijk San Lucia, zijn lievelingswandeling, van vier jaar geleden, toen hij een
winter in Napels voor zijn studie had doorgebracht.
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Op dit uur was het echt Napolitaansche volksleven daar in vollen gang. Bij het
invallen der duisternis waren de vuren op straat ontstoken, waar omheen de arme
bevolking zich na zonsondergang komt verwarmen; stapels groote vochtige
houtblokken, vlamden sissend donker rood op; de door vocht verdikte rook,
omwalmde prachtig fantastisch de zwarte havelooze tronies der omstanders. Overal
speelden draaiorgels, en troepen kleine meisjes, bijna zonder kleeren, draaiden als
tollen rond op de maat der muziek.
De zijstraten en sloppen, zoo schilderachtig bij daglicht waren nu in het donker
weggezonken; alleen uit de zijgangen, en hooge trappenstraten, verbindingen tusschen
San Lucia en het hooger gelegen deel der stad, viel hier en daar een mat schijnsel
van lantaarns, spookachtige lichtschakeeringen werpend, in de krioelende
menschenkokers.
R a n g h o f e r kende dit alles zoo goed; hij had maanden lang niet ver van de
Rione San Lucia gewoond; maar hij gevoelde er nu die vreugde niet in, van vroeger.
Hij ging verder de verlaten Via Partenope over, naar de Villa Nationale. Hier was
het eenzaam; hier bleef hij turen naar de zee, en doorleefde in den geest op nieuw
de week, die achter hem lag. Hij herinnerde zich ieder woord dat was gesproken,
iedere gedachte, die hem had vervuld, iedere aandoening, die hij had gevoeld, met
een verhoogd genot nu het voorbij was, en geïdealiseerd door de eenzaamheid.
Hoe had de oude dame kunnen spreken over deze week, als van iets dat niets was?
kende zij het leven dan zoo weinig; wist zij niet dat een week omgang zooals zij
hadden gehad, een voorrecht is en een zeldzaamheid in het leven van jonge menschen
uit hun stand?
‘Laat de herinnering een liefelijke gedachte voor u blijven!’ hoorde hij de gravin
weer zeggen, ‘eene idylle, zooals het leven op Capri toch eigenlijk eene idylle is.’
Schuimspattend sloegen de golven der branding tegen de basalten borstwering der
zeeboulevard. Het was geheel duister geworden. Het werd tijd om naar het station
te gaan.
Hij nam een plaats voor Rome; richtte zich in voor
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den nacht, in een compartiment eerste klasse. Het ging alles alsof het zoo van zelf
sprak; alsof hij handelde naar een lang vooruit gemaakt plan. Alsof het zoo gaan
moèst, niettegenstaande hij zich vast had voorgenomen zijn vriend, die tijdelijk te
Ravello was, te gaan bezoeken. Eerst toen hij in den trein zat en in beweging kwam,
ontstond er plotseling klaarheid tot denken in zijn brein, en het was hem een raadsel
hoe hij, die meende volkomen zelfstandig te zijn, zich zoo had kunnen onderwerpen
aan de bekrompene drijverij eener heerschzuchtige vrouw.
Er bestond geen reden voor deze onderwerping, er was zelfs geen enkele aanleiding
voor; het was louter zwakheid geweest, hij was overrompeld geworden, en kon voor
zich zelf geen verontschuldiging vinden. Wat hem het meest kwelde, was dat hij zich
oneerlijk gevoelde tegenover het meisje, van wier liefde voor hem hij overtuigd was.
Dit was een reden, waarom hij zich niet had mogen laten leiden.
De trein was reeds Caserta voorbij; hij trachtte naar buiten te zien, om zijne
gedachten in een andere richting te brengen, maar er was niets van het landschap te
onderscheiden. Alles was zwart van duisternis; hier en daar enkele lichtjes van steden
en dorpen, die in den nacht voorbij gleden als beelden uit een droom.
Hij was alleen in de coupé, en richtte zich in om te slapen; van zijn reisdeken
maakte hij een hoofdkussen, en strekte zich lang uit op de bank. Hij sloot de oogen,
maar de gedachten bleven hem vervolgen; zij draaiden uitsluitend om dat ééne punt,
waarom hij toch geluisterd had, naar de woorden der oude mevrouw; en onder het
dreunbewegen van den trein, werd zijn hoofd hoe langer hoe strakker, en het vermogen
tot denken, hoe langer hoe geringer; in de eentonige cadans van geluid, hoorde hij
onophoudelijk, zenuwtergend, de woorden van wijsheid der oude gravin: ‘een mooie
jeugdherinnering, mijn vriend, is niet de minste schat van het leven.’
Hij richtte zich op van het harde hoofdkussen, zich nauwlijks bewust of hij waakte
of sliep.
Hij stond op, en wierp het raampje open. De koude
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nachtlucht stroomde naar binnen. Een oogenblik bleef hij huiverend voor het geopende
venster zitten uitkijken, doch kon niet nagaan waar hij was. De koude luchtstroom
hinderde hem; verkleumd, trok hij het raampje weer op.
Nu volkomen ontwaakt, was hij op nieuw overtuigd, dat er geen enkel
onoverkomelijk bezwaar denkbaar was, tusschen hem en het meisje, dat hem boven
alles dierbaar was geworden.
Door deze overpeinzing geheel tot kalmte gekomen, legde hij zich op nieuw tot
rusten neer; nu vol moed op het geluk der toekomst, droomend over liefelijke
herinneringen, waarvan het teeder geheim veilig werd bewaard door twee oude ezels
en een palmboom.
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Dörpfelds ‘Troja’ en onze Ilias1)
Door Prof. Dr. K. Kuiper.
De ‘homerische questie’ heeft haar eeuwfeest al gevierd, en nog blijft ze als een
jonge coquette de ‘Lust und Qual’ van alle klassieke philologen. Want minstens
éénmaal in ons leven moeten wij literatoren buigen voor haren invloed, minstens
éénmaal moeten we mee dwalen in haar doornigen doolhof; daarna laat ze ons nooit
meer los, en of vervolgens de groote en nooit anders dan ten deele opgeloste
Homerusvraag onze lust of onze kwelling zal blijven, zal wel voor een groot deel
eene questie van temperament zijn. Zonder twijfel is het voor elk lezer van Ilias en
Odyssee een smartelijk oogenblik, wanneer hij voor het eerst gevoelt, dat zijn critisch
onderzoek de beeltenis steeds vager doet worden van den grand vieillard aveugle et
sans appui; maar toch zal hij oordeelen, dat het gewin grooter is dan het verlies,
zoodra hij erkent, dat zijn zoeken naar den oorsprong van het epos wel de
gelaatstrekken van dien éénen zanger heeft weggevaagd, maar daarvoor in de plaats
hem dieper inzicht heeft gegeven in het wonderbaar gestaltenrijke leven der
ontwakende Grieksche poëzie. Kwelling daarentegen

1) Troja und Ilion. Ergebnisse der Ausgrabungen in den vorhistorischen und historischen
Schichten von Ilion 1870-1894 von Wilhelm Dörpfeld unter Mitwirkung von Alfred Brückner,
Hans von Fritze, Alfred Götze, Hubert Schmidt, Wilhelm Wilberg, Hermann Winnefeld. Athen. Beck und Barth 1902.
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veel meer dan lust heeft het Homerische vraagstuk gebracht aan allen, die, zwichtend
voor de kracht der wetenschappelijke argumenten van de eenheid-bestrijders, niet
slechts afscheid hebben genomen van den ‘éénen H o m e r u s ’; doch nu ook vast
overtuigd, dat van den wonderstroom der epische poëzie de bronnen in het duister
verborgen liggen, iedere nieuwe poging om eene ‘Ur-Ilias’ te ontdekken, en ieder
nieuw systeem ter onderscheiding van ‘jongere en oudere lagen’ in het epos, ter zijde
schuiven en met een zucht van beklag over zooveel verlies van kostbare arbeidskracht
verklaren, dat ook dit ‘ijdelheid is en kwelling des geestes.’
Intusschen, niet uit deze twee groepen alleen bestaat de H o m e r u s -lezende
wereld. Nog altijd - al slinkt de schare - zijn er, zoowel buiten den kring der eigenlijke
philologen als daarbinnen, die den aanval op de eenheid van het epos in 1795 door
F r i e d r i c h A u g u s t Wo l f in zijne beroemde Prolegomena ad Homerum ingeleid
en nu sinds bijna vier menschen-geslachten voortgezet, in iederen vorm veroordeelen.
Zij glimlachen over den strijd, die, nu reeds tien maal zoo lang voortdurend als het
beleg van Ilios zelf, nog niet tot de overwinning heeft geleid. Zij veroordeelen elke
scheidings-methode, hetzij ze met eene of andere ‘Liederen-theorie’ aankomt, hetzij
ze wil uitgaan van eene ‘kern-Ilias’; ja, zij wraken ieder beroep op den
ontwikkelingsgang van Rolandslied of Nibelungen, omdat zij den philologen als
zoodanig de bevoegdheid ontzeggen in hoogste instantie vonnis over een dichtwerk
te vellen. Kortom zij ontwapenen elken twijfel en elk bezwaar met een beroep op dit
woord van G o e t h e : ‘Ich bin mehr als jemals von der Einheit und Untheilbarkeit
des Gedichts überzeugt, und es lebt überhaupt kein Mensch mehr, und wird nicht
wieder geboren werden, der es zu beurtheilen im Stande wäre. Die Ilias scheint mir
so rund und fertig - man mag sagen was man will - dass nichts dazu noch davon
gethan werden kann.’1)

1) Brief van G o e t h e aan S c h i l l e r , 16 Mei 1798.
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Het is zeer de vraag, of G o e t h e ook thans nog zoo zou spreken, nadat eene gansche
eeuw van archaeologisch, taalkundig en cultuur-historisch onderzoek in de geheele
Homerische questie de bakens zóózeer heeft verplaatst; maar dit is niet twijfelachtig,
dat voor den merkwaardigen man, wiens vurige liefde voor H o m e r u s den eersten
stoot heeft gegeven aan de ‘ontdekking van Troje’, niet slechts de eenheid der Ilias
als poëem, maar zelfs de bijkans historisch vaste betrouwbaarheid der verhalen van
het epos eene onomstootelijke waarheid was. Met zijne Ilias in de hand landde in
1868 H e i n r i c h S c h l i e m a n n aan de kust van Troas, en trok zuidwaarts naar
de helling van den Bali-dagh om de plek in oogenschouw te nemen, waar
C h e v a l i e r in 1786 even boven het dorp Bunarbaschi het Homerische Troje had
gezocht; en dat hij zoo spoedig zich hoofdschuddend afwendde van den heuvel, door
tal van geleerden erkend als de plek waar Ilios moest hebben gestaan, was niet in de
eerste plaats een gevolg van de tegenstelling der jonge ruïnes met den ouderdom der
sage. Neen, hij kon er zich met zijne Ilias niet thuis vinden: de topografie van
Bunarbaschi streed met de beschrijving van H o m e r u s . Wederom, met de Ilias in
de hand reisde S c h l i e m a n n noordwaarts naar Hissarlik, den lageren heuvel, op
welken de puinhoopen van het Grieksch-Romeinsche Ilium waren gelegen; en niets
zoozeer als de ‘treffende overeenkomst’ van het landschap, dat hij hier aanschouwde,
met Priamus' Troje zooals H o m e r u s dat beschrijft, overtuigde hem ‘dat slechts
hier en nergens anders het heilige Ilios kon hebben gestaan.’
De philologische wereld, door lange ondervinding opgevoed tot groote traagheid
in het gelooven waar het Homerische ontdekkingen gold, ontving S c h l i e m a n n 's
met groote beslistheid uitgesproken verklaring uiterst sceptisch. En voorloopig zou
die scepsis niet wijken. Wel is waar bleek bij de opgravingen, in 1871 door hem
ondernomen, uit inscripties ter plaatse gevonden, dat inderdaad het
Grieksch-Romeinsche Ilium op Hissarlik moest hebben gelegen; maar ach, hoe weinig
wettigden de tegelijkertijd
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voor den dag gekomen muurresten uit onbewerkten steen, en de povere fragmenten
van uiterst primitief pottebakkerswerk S c h l i e m a n n 's jubelenden uitroep: ‘Wenn
es jemals ein Troja gab - und mein Glaube daran steht fest - so kann es nur auf der
Baustelle von Ilion gewesen sein.’
Zoo bleef het eenige jaren. In '72 deelde S c h l i e m a n n met enthousiasme mede,
dat hij den onderbouw van den ‘grooten toren’ gevonden had, op welken eens
A n d r o m a c h e met kloppend hart H e c t o r 's terugkeer van het slagveld had verbeid:
de geleerde wereld schudde het hoofd; en noch S c h l i e m a n n 's vreugde toen hij
‘den schat van Priamus’ ingemetseld in een muur had gevonden, noch de zekerheid
waarmee hij het volgend jaar de ‘Scaeïsche poort’ en daarnaast het paleis van Priamus
‘ontdekte’, vond in Europa den weerklank waarop hij gehoopt had. Maar eene
belangrijke verandering in de algemeene houding tegenover den enthousiasten
ontdekker kwam na 1878. De kostelijke vondsten te Mycenae gedaan zouden ondanks
de verbazing, die deze onthullingen van een vroeger bijna onbekend tijdperk der
praehistorische kunst wekten, op zich zelve misschien het oordeel over
S c h l i e m a n n niet sterk gewijzigd hebben; maar de uitgave van zijn boek over
Mycenae bracht duidelijke bewijzen, hoe de onderzoeker zelf door den arbeid, dien
hij lief had, voor het werk was bekwaamd geworden: toen S c h l i e m a n n in 78 naar
Troje terugkeerde, toen was, zooals D ö r p f e l d het uitdrukt: ‘aus dem Schatzgräber
der ersten Trojanischen Campagnen ein wissenschaftlicher Ausgräber’ geworden,
en legde hij in meer systematische onderzoeking de basis voor betrouwbaarder kennis
aangaande den Iliosheuvel. Immers nu erkende hij, dat duidelijk onderscheiden kon
worden tusschen verschillende puinlagen van verschillenden ouderdom: zeven lagen
of ‘steden’ constateerde S c h l i e m a n n ; en al zou later zoowel de lagenindeeling
als vooral zijne beslissing, welke onder deze lagen de stad van Priamus was,
belangrijke wijziging ondergaan, de grond voor geregeld onderzoek was hiermee
gegeven.
Van dien tijd af is de belangstelling in de Hissarlik-
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opgravingen algemeen gebleven. En al waren er ten eerste velen die voor ons inzicht
in de Homerische poëzie zelve niet veel heil verwachtten van S c h l i e m a n n 's
onderzoek, al bleef ten tweede ook B u n a r b a s c h i zijne voorstanders behouden,
de neiging om met S c h l i e m a n n aan te nemen, dat inderdaad de stad der
Nieuw-Iliërs stond op de plaats van het oude Ilios, nam bij de Homerus-mannen van
lieverlede toe. Evenwel, wanneer zij het oog lieten gaan over de afbeelding der muren
door S c h l i e m a n n uitgegraven, zóó weinig hecht, over de huizen zijner ‘stad van
Priamus’, zóó klein, en over de doorgangen zóó eng, die hij straten noemde, dan
vroegen ze toch met teleurstelling en twijfel: ‘is dit nu het “breedstratige” Troja?’
Tot herzien van opgevatte meeningen is de voortvarende ontdekker van Troje
steeds bereid geweest. Trouwens, ditmaal lieten hem ook de bij hem zelf gerezen
bezwaren geen rust, en in 1882 toog hij weer Ilios-waarts, thans met D ö r p f e l d
die hem ook in 1889 en '90 vergezeld heeft. Het tastbaar resultaat der hernieuwde
opgraving was vooral, dat over geheel het uitgegraven gedeelte de muur van den
praehistorischen burcht, dien S c h l i e m a n n , zijne eerste meening wijzigend, met
D ö r p f e l d thans voor 't historische Troje hield, beter werd blootgelegd. Maar er
bleven ernstige bezwaren bestaan. Al te weinig paste het karakter van dien muurbouw,
al te weinig ook de soort van huisraad, sieraad en wapenen, in deze ‘tweede stad’
gevonden, met hetgeen de vondsten in Mycenae en elders ons aangaande de
‘Myceensche’ cultuur hadden geleerd; zoo bleef men aarzelen en twijfelend vragen:
‘zou waarlijk onze kennis van den Homerischen tijd ooit door S c h l i e m a n n 's ijver
worden verrijkt?’
Bijkans door een toeval is in 1890 op die vraag een antwoord gegeven, dat geheel
anders luidde dan de meesten verwachtten. De schitterende vondsten in de
Myceensche graven gedaan, hadden bij S c h l i e m a n n de hoop gewekt, dat ook de
heuvel van Hissarlik, die hem reeds den grooten koningsschat had geschonken,
dergelijke koningsgraven verborgen hield. Waren ze er, dan zouden ze waarschijnlijk,
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evenals te Mycenae op korten afstand buiten den burchtmuur liggen. Op grond van
die overweging werd vóór de zuidwestelijke poort van de kleine sterkte, die men
toen nog voor P r i a m u s ' burcht hield, een onderzoek ingesteld. Geen schat werd
daar gevonden; maar wat men vond was wellicht nog kostbaarder. In de laag, die
van den rotsbodem af de zesde was, kwamen de muurresten van twee gebouwen
voor den dag, die èn door afmeting èn door voortreffelijkheid van bouw zich zeer
onderscheidden van alles wat tot nu toe was gevonden, en de vrij talrijke daarbij te
voorschijn gebrachte voorwerpen van onmiskenbaar ‘myceensch’ karakter, brachten
den onderzoekers deze vraag op de lippen: ‘Indien hier, in tegenstelling met al het
te voren gevondene, elementen van Myceensche cultuur aanwezig zijn, moet dan
niet hier ook verder gezocht worden naar een burgmuur, en zal, indien deze hier in
de zesde laag wordt gevonden onze “tweede stad” niet aan de zesde de eer moeten
afstaan van P r i a m u s ' Troje te zijn geweest?’
Het antwoord op deze vraag heeft S c h l i e m a n n , die op tweeden Kerstdag 1890
te Napels is overleden, niet meer mogen zoeken. Maar aan D ö r p f e l d is het vergund
geweest, voor eerst, dank zij de piëteit van S c h l i e m a n n 's weduwe, in 1893, en
het jaar daarna geholpen door den finantieelen steun van het Duitsche rijk, op initiatief
van den Keizer, het Trojaansche vraagstuk tot een einde te brengen, dat de
verwachtingen van S c h l i e m a n n 's bestrijders zoowel als van de onderzoekers
zelven ver overtreft. Inderdaad bleek bij de driemaandelijksche opgravingen van '93
de vestingmuur der zesde laag aanwezig op de plek waar men die in '90 vermoed
had, en wel over een belangrijk gedeelte van den omgang in veel beter toestand
bewaard dan al het tot nu toe gevondene; en thans werd een breede kring van
gebouwen aan de binnenzijde van dien muur blootgelegd, door hun bouw zoowel
als door de binnen hunnen omtrek en in de zesde laag gevonden voorwerpen het
bijna onomstootelijk bewijs brengende dat op Hissarlik een zeer belangrijke
nederzetting in het ‘Myceensche’ tijdperk had gebloeid.
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Dat die nederzetting ten eenenmale aan den doorzoekingsijver van S c h l i e m a n n
was ontgaan, liet zich gereedelijk verklaren. Over het geheele middengedeelte van
den heuvel, waar deze had gegraven, was oudtijds door de Romeinen de hoogte
afgegraven om voor het heiligdom van Athene een groot plateau te verkrijgen. Zoo
vond dus S c h l i e m a n n onmiddellijk onder de Romeinsche laag de
vóór-Myceensche. Was het zeer te verwonderen, dat hij die voor het Troje van
P r i a m u s hield? Maar thans was twijfel niet meer mogelijk; en toen D ö r p f e l d
eindelijk de spade neerlegde, kon hij met rechtmatigen trots getuigen: ‘Eine gewaltige
Ringmauer mit starken Türmen und eine ganze Anzahl der Innerbauten waren ans
Licht gefördert. Alle gefundenen Bauwerke waren zwar sehr zerstört, aber die
erhaltenen Unterbauten zeigten eine so vorzügliche Bauweise und standen zum Theil
noch so hoch aufrecht wie wir es niemals erwartet hatten’.
Maar behoefde de geniale architect ook geenerlei tegenspraak te vreezen, als hij
aan deze woorden toevoegde: ‘Angesichts dieser stattlichen Ruinen, namentlich der
schönen Stützmauern und der mächtigen Burgmauer war kein Zweifel mehr möglich:
das waren die von Homer besungenen Mauern und Türme; hier war die Burg des
Priamos’?
Het Troje van P r i a m u s ! Er zijn ernstige geleerden genoeg, die deze woorden
in een wetenschappelijk onderzoek nauwelijks passend achten. ‘Homerus’ zoo zeggen
zij, ‘om het even of gij bij 't noemen van dien naam wilt denken aan éénen dichter,
of aan eene lange rij van zangers, H o m e r u s heeft met zijn lied nooit Ilios, noch
dat van D ö r p f e l d , noch dat van B u n a r b a s c h i op het oog gehad. De oude sage
kent geene plaats, zij past op iedere kuststreek. Een Troje van H o m e r u s is er nooit
geweest. Het Ilios van P r i a m u s is - als zijn koning - dichterfictie’. En anderen,
minder sceptisch, maar niet minder koel tegenover de resultaten door S c h l i e m a n n
en D ö r p f e l d bereikt, zeggen: ‘Nu ja, het tooneel der Ilias is wel in Troas geplaatst,
en eene zekere algemeene notie van het landschap valt aan den dichter niet te
ontzeggen, maar wie
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de Ilias onbevooroordeeld doorleest, zal moeten erkennen, dat naast nauwkeurige
kennis van Griekenland, werwaarts de helden uit den oorlog huiswaarts keeren, eene
in het oog vallende vaagheid van voorstelling staat ten opzichte van het Trojaansche
land. Het is weinig aannemelijk, dat de dichter, die hetzij hij 't vaste land van Hellas
heeft bewoond, hetzij hij in de landstreek van Smyrna of daaromtrent thuis behoorde,
hoogst waarschijnlijk Troas nooit met eigen oogen aanschouwde, eenen bepaalden,
hem persoonlijk bekenden burcht op het oog heeft gehad.’
Bijkans overbodig is het, aan te duiden hoe geringe waarde voor de verdedigers
der beide hier geschetste opvattingen - wier bestrijding buiten het kader dezer studie
valt - D ö r p f e l d 's ontdekkingen hebben. Al werden - wat door den toestand der
vlakte van Troas niet te verwachten is, nog tien zulke burchten gevonden, al werden
nog tien Hissarliks ontgraven, op de eer van het door den dichter gefingeerde Troje
te zijn, zou geen van die tien boven de anderen aanspraak kunnen maken! Maar voor
wie meenen, dat het homerische epos, hoe dan ook ontwikkeld tot zijnen
tegenwoordigen vorm, op zeker oogenblik van zijne ontwikkeling in verband is
gebracht met eene bepaalde historische gebeurtenis, met de vermeestering van een
stad in Troas door overzeesche vijanden, is de overweging van D ö r p f e l d 's
identificatie van zeer hoog belang, en zulks te meer omdat die identificatie niet maar
alleen de hypothese is van een architect, die hoe geniaal ook, meermalen heeft
bewezen, het met de philologie niet altijd zoo heel nauw te nemen; maar thans tot
ons komt gesteund door een staf van speciale geleerden, van welke ieder voor zijn
terrein de beteekenis der indeeling in lagen heeft onderzocht en de cultuurontwikkeling
van ieder dier lagen in een afzonderlijk hoofdstuk heeft in het licht gesteld.
Het is wenschelijk, zeer in het kort, enkele resultaten hunner studie hier mede te
deelen, voorzoover deze althans licht kunnen werpen op de vraag, die ons
voornamelijk bezig houdt: Wat kan D ö r p f e l d 's boek ons leeren omtrent onze
Ilias?
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De opgravingen in de onderste schacht - uit den aard der zaak gering van omvang spreken van eene zeer primitieve bevolking. Een dunne ringmuur omgaf hun klein
dorpje op den heuveltop; povere huisjes uit kleine steenen opgebouwd waren hun
tot woning. Hunne werktuigen, hamers zoowel als bijlen, waren van steen, hun
aardewerk uit de hand gevormd, was voor de open vlam gebakken.
Maar reeds bij de bewoners van de tweede laag is groote verandering. Een sterker
burgmuur omgeeft hun burcht, ruimer dan de vorige: een muur uit ruwe blokken met
sterk glooiende bossing en een loodrecht bovengedeelte uit leemtegels. Eng zijn de
poorten, maar goed versterkt door dubbelen voorsprong; eng zijn ook de straten, die
naar het plateau voeren. Maar op dat plateau lag in vrij ruimen hof de koningswoning
bestaande uit verschillende naast elkander gelegene langwerpig vierkante huizen
(megara) met voorhal. Groot is de voorraad vaatwerk die aangaande de ontwikkeling
van techniek en smaak gedurende de drie periodes van deze laag getuigenis aflegt.
Weldra niet meer los door de hand, maar op het pottebakkerswiel, gevormd, straks
ook in den oven gebakken en regelmatiger van kleur, wint de keramiek gedurende
dit tijdperk in techniek wat ze in individualiteit verliest. Immers de menschelijke
gelaatsvormen der bekers en potten, de diervorm der kruiken, wier vroegste
naturalisme iets had dat ons behaagde - zooals kunstwerk van vaardige kinderen op
een slöjdschool zou doen - zien wij onder den invloed van de schijftechniek opgaan
in het ornament; maar daar naast worden de kannen - bepaaldelijk de voor Troje
eigenaardige snavelkan - rijker, fijner en regelmatiger van vorm. Overigens staat ook
in andere industrie de bevolking van dit praehistorische Troje reeds verrassend hoog.
Naast ontwijfelbaar geïmporteerde voorwerpen - zooals de beroemde koningsbijl
van lapis lazuli - werd een massa gouden, zilveren en bronzen zaken gevonden in te
groote verscheidenheid van vorm en bewerking, dan dat uitsluitend aan import te
denken viel; in de eerste plaats de in den
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burchtmuur ingemetselde schat, dien S c h l i e m a n n bij 't vinden ‘Schat van Priamus’
had gedoopt: zilveren en gouden vazen, bronzen dolkklingen, strijdbijlen van geklopt
brons, armbanden, scheermessen, ja, meer dan achtduizend gouden ringen. Maar ook
de steentechniek bleef zich ontwikkelen; alleen in de kleine vrouwen-idolen werd
van de meest primitieve vormen niet afgeweken.
De afkomst van deze bevolking, die waarschijnlijk gedurende een half millennium,
in drie door verbouwing en verbetering van den muur kenbare periodes, den
Trojaanschen heuvel heeft bewoond, achten B r ü c k n e r , en G ö t z e niet uit de
vondsten te bepalen, al is eenerzijds overeenkomst met Phrygische, anderdeels
verwantschap aan Aegeïsche cultuur niet te miskennen. Maar nagenoeg zeker is het,
dat het einde dezer dynastie eene overrompeling is geweest. Hierop wijzen niet alleen
onmiskenbare teekenen van een algemeenen brand, doch ook het feit, dat op
verschillende plaatsen ‘schatten’ in den trant van den ‘Koningsschat’ zijn gevonden,
die zeker niet zoo bijeen bewaard gebleven zouden zijn, indien de inwoners vrijwillig
uit hunne stad waren weg getrokken.
Op dezen eersten bloeitijd van den burcht is driemaal achtereen eene armelijke
bebouwing van de plek gevolgd. Op de puinhoopen der huizen van den tweeden
burcht; maar hoogst zelden op hun grondvlak, werden haastig kleine woningen gezet,
straks tot twee maal toe door andere niet veel betere vervangen. Weer is Troje een
dorp, al wordt ten laatste, gedeeltelijk met gebruik van den vorigen burchtmuur, de
ommuring hersteld. - Maar van geheel andere krachten getuigt de burchtmuur van
de zesde laag, door D ö r p f e l d aan de geheele oostzij tot op de fundeering
blootgelegd, aan de zuidzij geheel geconstateerd doch slechts ten deele ontgraven,
en aan de westzij voor een deel vrij gelegd, voor een deel niet meer aanwezig
bevonden, terwijl hij aan den noordkant geheel ontbreekt. Het zijn sterke muren,
onder den grond uit ruw gelaten blokken, boven den grond glad bewerkt en zoo
voortreflijk aaneen gevoegd, dat zelfs nu nog het werk hier en daar geheel gaaf is.
In
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hoogte, in aanleg, bovenal in den voortreflijken bouw der groote poorten en der
torens doorstaat deze vesting schitterend de vergelijking met Mycenae en Tiryns.
Eenheid van aanleg treft ons oog zelfs op den geteekenden plattegrond. Er is in
deze terrasgewijs gebouwde burchtstad een streven om door concentrischen bouw
en convergeerende muren een fraai half-cirkelvorming geheel met goede breede
straten te krijgen, dat doet vragen, of niet het geheele bouwplan is ontworpen door
éénen wil, en van binnen uit geprojecteerd. Overigens, met ééne enkele uitzondering,
zijn al de woningen die gevonden zijn, - immers, zooals reeds gezegd werd, het
midden van de zesde stad is door de Romeinsche afgravingen geheel verdwenen zijn al deze woningen nog geheel gebouwd naar den eenvoudigen grondvorm van
welke de oudste Grieksche anakten-huizinge de consequentie is. Niets in deze deels
vierkante, deels langwerpige megara, soms van voorhal voorzien, soms zonder
voorhal, herinnert zelfs maar in de verte aan het goed doordachte architectonische
systeem, dat ieders verbazing heeft opgewekt in de paleizen van Cnosus en Phaestus
op Creta. En wanneer men zich afvraagt, hoe dan wel de vorstelijke woning, die
ongetwijfeld op het hoogste, thans verdwenen terras lag, er zal hebben uitgezien,
dan zal men moeten erkennen dat dit Trojaansche kasteel klein en burgerlijk moet
hebben geschenen niet slechts in vergelijking met de Cretensische paleizen, wier
pracht en ontwikkeling aan het Oosten en Aegypte herinnert, maar ook zelfs tegenover
de paleizen van Mycenae en Tiryns; al zien wij niet voorbij, dat de gevonden keramiek
naast bewijzen van import ook proeven geeft van welgeslaagde pogingen om door
eigen fabrikaat materiaal en vorm der geïmporteerde waar op zijde te streven.
Ten opzichte van de belangrijkheid dezer resultaten van D ö r p f e l d 's expeditie
kan bezwaarlijk groot verschil van meening bestaan. Ooggetuigen kunnen misschien
met de geleerde opgravers twisten over de juistheid der getrokken lagen-indeelingen,
archaeologen over de herkomst van enkele der als inheemsch erkende
kunstvoorwerpen; toch staat
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zooveel onomstootelijk vast: op Hissarlik heeft een ‘Myceensche’ burcht gelegen,
die, zooals uit de overblijfselen duidelijk blijkt, door brand verwoest en met geweld
vernield is geworden, en daarna gedurende een zeker tijdperk als dorp is bewoond
geworden door eene eenvoudige bevolking (VIIe laag 1e periode), blijkens het door
haar gebruikte pottebakkers-werk behoorende tot denzelfden landaard als de vorige
bewoners. Zij heeft op haar beurt weer plaats gemaakt voor anderen (VIIe laag 2e
periode), hoogstwaarschijnlijk vreemdelingen. De bouw der huizen van deze tweede
periode der VIIe laag wekte reeds het vermoeden, dat men hier te doen had met van
elders overgekomen stammen, maar bovenal werd deze veronderstelling gewettigd
door de opmerking der deskundige archaeologen, dat zoowel in het vaatwerk als
bepaaldelijk in de bronzen en beenen voorwerpen uit deze laag te voorschijn gebracht,
eene merkwaardige overeenkomst was te bespeuren met de cultuur in de Donaulanden
waargenomen. Deze opmerking stemt volkomen overeen met het feit, uit de oude
schrijvers bekend, dat in de achtste eeuw vóór Christus Thracische stammen, de
Treriërs en de Cimmeriërs, het noordelijk deel van Klein-Azië in tijdelijk bezit hebben
gehad. Dat de stad Antandros, in 't zuidelijk deel van Troas gelegen, honderd jaar
lang door de Cimmeriërs is bewoond, getuigt A r i s t o t e l e s , en het is dus niet
lichtzinnig aan te nemen, dat ook op den Hissarlik-heuvel in de VIIe laag eene
nederzetting van deze barbaren moet worden erkend.
Maar nu komt de grootste moeilijkheid. Op den Hissarlik-heuvel is in lateren tijd
eene Grieksche stad gebouwd, welker sporen in de VIIIe laag, onder de Romeinsche
negende, zijn te voorschijn gekomen; hare inwoners noemden zich Iliërs en hadden
de vaste overtuiging, dat zij woonden op de zelfde plek waar eens het Homerische
Ilios had gestaan. Het goed recht dier overtuiging werd evenwel reeds in de oudheid
fel bestreden. Bepaaldelijk is met groote beslistheid tegen deze ‘aanmatiging’ in 't
krijt getreden A r i s t a r c h u s ' tijdgenoot D e m e t r i u s van Scepsis, een inwoner
dus van Troas, die (bij Strabo XIII, 597 en vv.)
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op zeer stelligen toon verklaart, dat de stichters van het toen bekende Ilios (het
Grieksche Ilios op Hissarlik) oudtijds op die plek en niet op de plaats van het
Homerische Troje hun nieuw-Ilios hadden gebouwd, ten einde de booze voorteekenen
te vermijden, die de herbouw der stad op de oude, blijkbaar door de Goden vervloekte
plek zou hebben kunnen in vervulling brengen. ‘Het oude Troje’, zegt D e m e t r i u s ,
‘lag dertig stadiën meer landwaarts in, op de zelfde plek, waar nu nog Iliōn Kome
(“het Dorp der Iliërs”) ligt.’ - Wat zullen wij met deze kategorische verklaring
aanvangen? Ze ter zijde leggen met de opmerking, dat D e m e t r i u s ' jaloezie een
slechte raadgeefster was? Ze bestrijden met dit argument, dat in ieder geval de
historieschrijver H e l l a n i c u s , die een paar eeuwen vóór D e m e t r i u s leefde, het
goed recht der Iliërs op hunnen naam reeds had erkend? Of zullen wij, voor alle
zekerheid nu ook nog eens gaan graven op de veel minder gunstig gelegene
berghellingen ‘dertig stadiën meer het land in’ waar indertijd het gehucht Iliōn Kome
moet hebben gelegen? - Zoover zal ons ongeloof wel niet gaan. Maar toch kan het
niet anders of eeniger mate heeft D e m e t r i u s ' oppositie, al was zij dan ook door
geen enkel eigenlijk afdoend argument gesteund, alweer onzen argwaan wakker
gemaakt, en wij vragen: ‘Aangenomen dus - wat zich met de opgravingen voor oogen
niet meer laat tegenspreken, dat op de plek van onzen ‘Myceenschen burcht’ zich
later de Nieuw-Iliërs hebben neergezet, met welk recht noemen zij zich Iliërs en
hunne stad Ilios? Bestond er voor hen toen zij hunne stad op de puinhoopen van den
Hissarlik-heuvel bouwden, eenige aanleiding om aan te nemen, dat juist dáár het
oude heilige Ilios eens had gelegen? Was er eenige traditie bepaaldelijk aan die plek
verbonden; is er eenig, 't zij historisch 't zij - nog liever - sacraal verband tusschen
hunne stad en den ouden burcht te vinden?
Door een even scherpzinnig als nauwkeurig betoog heeft A l f r e d B r ü c k n e r
in het negende hoofdstuk van D ö r p f e l d 's werk dit sacrale verband aangewezen.
Een oud en heilig gebruik, slechts in zeer enkele periodes van
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beroering verzuimd, eischte, dat jaarlijks uit Locris in Hellas een zeker aantal
jonkvrouwen naar Nieuw-Ilios werd gezonden ter verzoening van de euveldaad van
A i a x den Locriër (in het epos den neef van den ons meer bekenden A i a x
Te l a m o n 's zoon), die bij de inname der stad in euvelen moed C a s s a n d r a had
weggesleept van het altaar van A t h e n a , waar zij bescherming zocht. Nu beweert
wel D e m e t r i u s van Scepsis, dat dit gebruik eerst dateert van de zesde eeuw vóór
onze jaartelling, maar tegenover die apodictische, door geen enkel bewijs gestaafde,
verklaring van D e m e t r i u s kan men - om het getuigenis der Nieuw-Iliërs, die als
partij in het geding misschien geen aanspraak op vertrouwen mogen maken, ter zijde
te laten - vooreerst eene door B r ü c k n e r uit Polybius (XII. 5) geciteerde plaats
stellen, uit welke blijkt, dat omstreeks 700 v.C. het heilig gebruik om uit bepaalde
adellijke geslachten jonge dochters ter verzoening aan de Jonkvrouw van Ilios te
zenden bij de Locriërs reeds bestond; dan het getuigenis der Locriërs zelf, die toen
ze in 346, waarschijnlijk slechts voor een tijd, de heilige zending staakten, dit deden
op grond, dat ze nu volgens den goddelijken eisch 1000 jaar lang het offer hadden
gebracht, waaruit in ieder geval volgt dat zij zelf het als een overoud heilig gebruik
kenden; en ten slotte kan men wijzen op de overeenkomst van den ritus zelf met de
oudste literaire traditie omtrent het vergrijp van A i a x . Volgens het verhaal toch,
ons uit een overzicht van het oudste epische gedicht dat dit gedeelte der A i a x -sage
behandelt, bewaard, was A i a x , vervolgd door de Grieken, die hem om zijn vergrijp
wilden steenigen, gevlucht naar het altaar van Athena, en op die wijze aan den dood
ontkomen. Men vergelijke hiermee den ritus geobserveerd bij het overbrengen der
Locrische meisjes: bij hare landing loeren de Iliërs op haar om ze te steenigen; langs
geheime paden ontkomen ze naar het heiligdom van Athena, en door deze gered
blijven zij in haren dienst als tempelslavinnen; kan men nu loochenen dat ook het
epische verhaal (zeker niet jonger dan 700 v.C.) reeds stond onder
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den invloed van een zonder twijfel toen reeds vrij oud cultus-gebruik?
De argumenten door B r ü c k n e r ter versterking van dit betoog aan de ruïnen
zelve ontleend, moeten wij hier laten rusten. Dat inderdaad op den N.-O. hoek van
den heuvel op dezelfde plaats, waar in Romeinschen tijd het groote heiligdom van
Athena Iliaca heeft gestaan, zich ook in Griekschen tijd een Athena-tempel bevond,
is hoogst waarschijnlijk, dat dit de tempel was, waar volgens H e r o d o t u s (VII.43)
X e r x e s op zijn tocht naar Griekenland een bezoek bracht, en anderhalve eeuw
later, volgens A r r i a n u s (I. 11.8), A l e x a n d e r aan Athena offerde, niet minder
aannemelijk; maar het verband door B r ü c k n e r tusschen de op die plaats gevonden
overdekte gangen en bronputten met den tempeldienst der Locrische jonkvrouwen
aangewezen, laat zich nauwlijks zonder plaatselijk onderzoek, zeker niet zonder zeer
nauwkeurige terreinteekening vaststellen. Voor ons doel is het genoeg te constateeren,
dat de plek, door de Nieuw-Iliërs voor hunne stichting uitgekozen en later als
Nieuw-Ilium in den Romeinschen tijd bekend, tevens de heuvel, op welken een
zeldzaam sterke vesting, in Myceenschen tijd gebouwd en met geweld verwoest, had
gestaan, nog in den tijd harer weder in bezit name de heilige herinnering in Athena's
heiligdom bewaarde aan eene sage die met ons Ilias-verhaal in de allernauwste
betrekking staat. Ziedaar inderdaad een uitnemend belangrijk resultaat.
Historische ontdekkingen als de hierboven meegedeelde kunnen soms onverwachts
op de moeilijkste vragen van het epos een bevredigend antwoord geven. Bedrieg ik
mij niet, dan geldt dat ook van B r ü c k n e r 's hypothese. Zij verduidelijkt ons het
raadselachtig karakter der godin Athena. In de Ilias is A t h e n a overal en altijd de
trouwe beschermogdin der Grieken, de strijdbaarste en naast H e r a de
onverzoenlijkste tegenstandster van Troje. A c h i l l e s , D i o m e d e s , O d y s s e u s
staat ze terzijde met strijdlustige, half moederlijke, half zusterlijke
kameraadschappelijkheid; daarentegen geeft geen bladzijde in onze Ilias wreeder
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getuigenis van hare onverzoenlijkheid tegen Troje als die waarin verhaald wordt,
hoe ze H e c t o r lokt ten doode, hem misleidend in de gedaante van D e ï p h o b u s .
En die zelfde A t h e n a is het, die troont op den burcht van Troje! Haar brengen de
vrouwen van Ilios hare geschenken, haar smeeken zij om hulp, tot haar richt T h e a n o
dat gebed van wanhoop en verbittering: ‘Verbrijzel toch de lans van D i o m e d e s doe hem zelf neer storten voorover in 't zand, vóór de Scaeïsche poorten!’ Is hier
éénheid van gedachte? Zeker niet; en de dichter van het zesde boek heeft niet eens
getracht de tegenstrijdigheid weg te nemen. Want op het gebed van T h e a n o laat
hij volgen: ‘Zoo sprak zij in den gebede - doch P a l l a s A t h e n a hoorde niet naar
haar.’ - Twee Athena's zijn hier tot ééne godheid samengesmolten: de Athena der
Achaeïsche heirscharen en de geheimzinnige godin van de Trojaansche Pergamos,
gediend door een Thracische priesteres, T h e a n o , wier eigen patronymicum
K i s s e ï s op zeer merkwaardige wijze het heilige klimophout in onze gedachten
roept, het hout waaruit ook op andere plaatsen de oudste godenbeelden van Dionysos
en Athena waren gesneden. Was de zanger van het zesde boek zich die ineensmelting
bewust? Ik waag niet het te beslissen. Maar dit is m.i. duidelijk: de tegenstelling
bleef bewaard, en de Achaeïsche Pallas strijdt feitelijk tegen de Athena Iliaca van
dat oogenblik af, waarop de Homerische sagenpoëzie zich vast heeft gehecht op den
bodem van Troas.
Wanneer dat is geschied, en gedurende welk stadium van den langen, ons bijkans
onbekenden ontwikkelingsgang der oudste epische kunst, dat is ook thans nog niet
gebleken; in het schemer-duister van de Aeolische en Ionische kolonizeering der
noordwestkust van Klein-Azië hebben natuurlijk de onderzoekingen op Hissarlik
niet plotseling een helder licht ontstoken. Maar het is al een schoon resultaat, dat
D ö r p f e l d 's opgravingen en de daaraan vastgeknoopte onderzoekingen, vooral van
B r ü c k n e r , ons deze overtuiging hebben geschonken: De gewelddadige verwoes-
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ting van den Myceenschen burcht op Hissarlik is het historische feit, dat ten grondslag
ligt aan het rijk versierde verhaal van Troje's val in onze Ilias.
Opzettelijk - en met deze opmerking kom ik tot de beantwoording mijner
voornaamste vraag: ‘wat nut geeft ons D ö r p f e l d 's arbeid voor de kennis onzer
Ilias’ - opzettelijk druk ik mijne vreugde over de gewonnen resultaten in eenigszins
kalmer bewoordingen uit dan D ö r p f e l d zelf dat heeft gedaan. Want dit moeten
wij ons toch duidelijk voor oogen houden: wie zegt: ‘Het Troje van P r i a m u s , den
burcht door H o m e r u s bezongen, hebben wij weer opgegraven,’ die sticht
verwarring.
‘Hoe nu,’ zal menigeen geneigd zijn, zulk eenen opgraver te vragen, ‘het Troje
van P r i a m u s ? Zoo wijs ons dan de Scaeïsche poort en de Dardanische, wijs ons
den “hoogen toren”, toon ons het grafteeken van A i s y e t e s , waar de spie P o l i t e s
zat uit te kijken naar den vijand; zeg ons, wáár de eik stond, waarbij de Trojaansche
vrouwen vol bekommering H e c t o r te gemoet kwamen, vragende naar hare mannen
en naar hare broeders en zwagers!’
Wie zóó vraagt, zeker, hij zal bij den onvermoeiden en geestigen D ö r p f e l d niet
vergeefs op antwoord wachten. Maar als hij dan niet slechts omtrent al deze punten
is ingelicht, maar zelfs staande bij een zwakker punt van den westelijken burgmuur,
den vindingrijken gids hoort zeggen: ‘Zie, zou dit niet het punt “bij den wilden
vijgeboom” zijn, waar A n d r o m a c h e H e c t o r voor waarschuwde,’ of bij een
van de aan dien kant liggende huizen D ö r p f e l d hoort fluisteren: ‘'t kan best zijn,
dat dit het huis van P a r i s was,’ dan loopt hij gevaar straks, alleen gelaten in zijn
onderzoek te gaan uitrekenen, hoe in de middenruimte van D ö r p f e l d 's stadsplan,
op het hooge terras, 't paleis van P r i a m u s met zijne twee-en-zestig bijgebouwen
kan hebben gestaan, terwijl toch èn voor dat paleis èn voor H e c t o r s woning èn
voor het heiligdom van A t h e n a , om nu nog van A p o l l o 's adyton te zwijgen,
slechts eene ruimte van hoogstens 9000 □ meter binnen den krans der teruggevonden
gebouwen beschikbaar blijft.
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Niet met onzen H o m e r u s in de hand den heuvel van Hissarlik te bewandelen, maar
met D ö r p f e l d 's Troja in de hand terug te keeren tot onze Ilias, dat is, indien ik
niet dwaal, de les, die dit kostbaar boek ons moet leeren. Eén van de vele wegen tot
oplossing van het veelvoudige raadsel dat de Homerische poëzie ons voorlegt, zou
misschien door zulk eene lectuur te vinden zijn. Dat de Helleensche stammen, die
tusschen de elfde en de achtste eeuw, deels uit het vaste land van Griekenland, deels
van de eilanden uit, van Lesbos, Rhodos, ja van Creta uit, Troas en Mysië, Phrygië
en Lydië kwamen bevolken, met hun cultuur hunne sagen medebrachten, we weten
het allen. En terwijl wij bespeuren, hoe, toen eenmaal door het geheimzinnig verloop
der epische poëzie het ‘Ilios van P r i a m u s ’ het middenpunt van dien sagenschat
was geworden, iedere stam zorg droeg, dat ook zijn schoonste legenden-bloemen
bloeiden in den hof van Troas, zien wij wel, dat vaak oude stam-Goden zich hebben
gehuld in menschelijke gedaante, 't zij ze den Aeolischen linnen rok aanschoten, 't
zij ze, in jongere periode, zich wapenden met het ‘Ionische’ borstkuras; gissen wij
wel somtijds, dat we op de vlakte aan den Scamander tot getuigen worden gemaakt
van een gevecht dat lang voor dezen gestreden was in de bergen van Thessalië, aan
de ravijnen van Creta, of misschien, nog veel vroeger - toen die heroën nog goden
waren - tusschen de rusteloos jagende wolken des hemels. Maar zóó dooreen
gevlochten is de sagenkrans, dien H o m e r u s ons naliet uit eens nog veel rijkeren
overvloed, zóó gewijzigd werden vaak die heldenfiguren, toen ze zich schikten in
de gelederen die uit den kleinen rooftocht tegen één koningsburcht eene invasie zou
maken, ondernomen door tienduizenden, toen de ‘zes schepen’ van H e r a k l e s
werden tot de ‘elfhonderd zes en tachtig’ van A g a m e m n o n , dat nauwlijks ééne
poging om systematisch te scheiden en te ordenen anderen dan hem die zelf het
systeem uitdacht pleegt te overtuigen.
Maar ten opzichte van Troje zelf vindt zulk een onderzoek licht iets meer vasten
grond. Indien werkelijk terecht, zooals D ö r p f e l d met begrijpelijke zelfvoldoening
getuigt
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‘alle Archaeologen die sedert 1893 de ruïnes van Ilion bezocht hebben, de identiteit
der vesting Hissarlik met het door H o m e r u s bezongen Troje erkennen’, dan moet
er ook mogelijkheid bestaan om in onze Ilias althans de sporen weer te vinden van
het oorspronkelijke lied van Troje, dat nu is verduisterd door den aanwas van troepen,
den groei der stad, de toename der faam van de Priamiden.
Zulk een Troje, een burchtstad zonder bondgenooten, zich verdedigend door den
sterken arm der Priamus-zonen alleen, niet tegen tienduizenden, maar tegen enkele
scharen, terug te zoeken in het wapengekletter van onze Ilias is eene aantrekkelijke
en dankbare taak, maar hier behoort zij niet te huis. Hier zij er alleen op gewezen,
hoe nauwkeurig de dichter, al kende hij hoogst waarschijnlijk het innerlijk der
verwoeste stad niet meer, haar karakter als burcht zonder ommuurde onderstad heeft
bewaard. Nergens in de Ilias - hoezeer wij ons dat anders plegen voor te stellen - is
van een ommuurde onderstad sprake. De Scaeïsche poort grenst aan de buitenzijde
aan het slagveld, en wie haar binnentreedt komt ‘terstond’ aan de Koningspaleizen:
het Ilios zooals de Homerische zangers het zich hebben voorgesteld is niets dan een
burcht. Zoo alleen kan men zich eene voorstelling maken van H e c t o r 's driemaal
herhaalden omloop om de stad in die laatste ure toen hij vluchtte voor A c h i l l e s ;
en op zulk eene stad past uitnemend de herinnering van T l e p o l e m o s aan de daad
zijns vaders H e r a k l e s , die eertijds Troje had genomen ‘slechts met zes schepen,
en met weinige manschappen.’
En in dien zin leeft werkelijk nog in onze Ilias het Troje van Hissarlik, en met die,
zeer belangrijke, beperking heeft D ö r p f e l d het recht te zeggen: ‘den Burcht van
P r i a m u s hebben wij terug gevonden.’
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De voorboden van den nieuwen tijd
Door Prof. Dr. P.J. Blok.
Sommige gedeelten der geschiedenis van ons Vaderland bezitten in zeer geringe
mate de sympathie van het thans levende geslacht. Men zou daartoe bij voorbeeld
kunnen rekenen het tijdperk der vroege Middeleeuwen, dat vóór de 13de of 14de eeuw
ten gevolge van gebrek aan bronnen, waaruit wij die tijden zouden kunnen leeren
kennen, weinig meer aanbiedt dan eene verzameling zeer los samenhangende stukken
en brokken historisch leven: de menschelijke geest, thans vooral begeerig naar
samenhangend weten, gevoelt weinig belangstelling voor die op zichzelf staande
feiten, waarvan wij de juiste beteekenis niet kunnen beoordeelen zoolang wij de
oorzaken en gevolgen ervan niet kennen, ja zelfs niet mogen hopen ze ooit te zullen
kennen - voor die ‘chineesche schimmen’, want zoo mag men die wazige tafereelen
wel noemen, die een oogenblik met drukke beweging in halflicht over het doek der
historie voorbij ons oog schuivende personen en beelden zonder vasten omtrek.
Ook in den lateren tijd, waarvoor de bronnen in ruime mate tot onze beschikking
staan, zijn er in onze historie dergelijke ons geslacht over het geheel weinig
sympathieke tijdperken. De geheele achttiende eeuw mag ertoe gerekend
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worden, de tijd van staatkundig, op velerlei gebied weldra ook van maatschappelijk
verval voor onze Republiek na de schitterende Gouden Eeuw. En toch is zij, op den
keper beschouwd volstrekt niet zoo onsympathiek. Het zou mij te ver leiden hier ter
plaatse aan te toonen wat naar mijne meening omtrent dat verval, omtrent den
algemeenen toestand onzer Republiek in de achttiende eeuw gezegd zou moeten
worden; een nieuw deel mijner Geschiedenis van het Nederlandsche volk zal, hoop
ik, eerlang daarover een ander licht laten schijnen dan tot nog toe het geval was. Ik
beperk mij thans liever tot de beschouwing van de slotperiode ervan, van den
Patriottentijd.
Deze wekt nog in onze dagen weinig anders dan spot en tegenzin. Ook het
buitengemeen belangrijke boek, dat een der begaafdste onzer jongere
geschiedkundigen, Dr. C o l e n b r a n d e r , onlangs aan het tijdvak wijdde, geeft dien
indruk. Ook daar is de Patriottentijd weinig meer dan een treurige episode in ons
volksbestaan, een kort tijdperk van voor een deel kunstmatig gewekte
opgewondenheid op politiek gebied, waarin heet- en warhoofden onbekookte
hervormingsplannen in holle bewoordingen aan de markt brengen en de daardoor
ontstane hopelooze verwarring ten slotte een tragi-komisch einde neemt. En dit door
de tusschenkomst van den Pruisischen sabel ten voordeele van den ouden reeds lang
verrotten regeeringsvorm, die nog eenige jaren lang aan de eertijds roemrijke
Republiek een zwak ‘schijnleven’ doet leven. Voor oudere geschiedschrijvers, voor
B i l d e r d i j k en G r o e n v a n P r i n s t e r e r vooral, was die tijd nog erger: een
uiting van revolutionnaire dwaling, van ellendige verslapping en verbastering, van
redeloos wanbegrip en toomelooze drift, van opstand eener op den grondslag der
rede staande anti-nationale ‘faktie’ tegen goddelijke en menschelijke wetten.
Het zij mij vergund de redenen te ontwikkelen, waarom ik den Patriottentijd uit
een ander oogpunt meen te moeten beschouwen, een poging te moeten doen om te
komen tot een billijker oordeel over die mannen en vrouwen, wier denken en hopen,
werken en streven uitging
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naar grootscher doel dan hun gewoonlijk wordt toegeschreven.
Staatkundig verval - wie zal ontkennen, dat ons vaderland in de achttiende eeuw
meer en meer langs dien weg den ondergang tegemoet ging? Het verdorven
regeeringsstelsel eener baatzuchtige regentenaristocratie had onder begunstiging
onzer ingewikkelde en lang verouderde regeeringsvormen reeds vóór het midden
der eeuw de Republiek op den rand van den afgrond geleid. Van den voortreffelijken
S l i n g e l a n d t , den laatsten onzer groote staatslieden uit de Gouden Eeuw, is het
troostelooze woord, door de besten van ons volk de gansche achttiende eeuw door
in allerlei toonaard uit den treure herhaald: ‘dat het veeleer te verwonderen is dat de
Republiq nog bestaat als dat ze in een groot verval is.’ Met de inrichting van het
erfstadhouderschap van W i l l e m I V in 1747 - monarchie zonder den naam ervan,
zeide Vo l t a i r e met eenige overdrijving - kwam er hoop op verbetering, werkelijk
eenige verbetering zelfs, maar welhaast zonk men opnieuw terug in het moeras en
de hoogste staatkundige wijsheid werd allengs: ‘het zal onzen tijd nog wel
uithouden’....
Een noodlottige krijg, die met Engeland van 1780 tot 1784, deed de gebreken van
het staatsbestuur openlijk en op de gevoeligste plekken aan het licht komen. En die
oorlog deed meer nadeel: hij gaf ook den genadeslag aan onzen wereldhandel, reeds
lang feitelijk door de mededinging van het buitenland van den eersten rang naar een
lageren teruggedrongen maar, voor een goed deel althans, naar het uiterlijk nog
onaangetast. Die oorlog evenwel bracht niet alleen nadeel. Hij deed wat zooveel
zware beproevingen ook in het leven der individuen zelf plegen te doen. Een oorlog
is niet altijd, hoe vreeselijk ook in zijn werking, een ramp voor een volk en niet meer
dan dat. Deze oorlog bracht eindelijk eenige beweging in de natie, lang verblind door
den uiterlijken glans der ‘gouden ketenen’ van uiterlijk welvaren, waarmede men
haar in toom had gehouden. Met name deed hij dit in de breede kringen der
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stedelijke burgerijen, toen als ‘het volk’ beschouwd in tegenstelling tot de regenten,
die zich nauwelijks meer als met de andere gelijkwaardige menschen beschouwden,
en tot het ‘gepeupel’, het ‘canaille’, dat leefde van den handenarbeid en den naam
‘volk’ niet waardig heette, hoogstens alleen als ‘de gemeene man’ aangeduid.
Men herinnert zich wat tot dien oorlog aanleiding gaf, de groote opstand der
Amerikaansche koloniën van Engeland onder Washington, Franklin en de hunnen,
door Frankrijk reeds gesteund en door de groote meerderheid in de Republiek met
sympathie begroet - een sympathie, niet alleen gericht tegen het ‘perfide’ Engeland,
den ouden landsvijand, den triomfeerenden mededinger op de wereldmarkt, maar
die ook voor een goed deel hare verklaring vond in de ingenomenheid met de nieuwe
republikeinen over den Oceaan, zich handhavend tegenover eene wereldmonarchie
gelijk eenmaal wij tegenover Spanje hadden gedaan, en.....in de hoop op nieuwe
voordeelige handelsbetrekkingen met de vrijgevochten koloniën.
Op het oogenblik, dat de Republiek in dezen gevaarlijken oorlog werd gewikkeld,
bevond zij zich tevens aan het begin eener algemeene maatschappelijke crisis. Want
het waren niet alleen zaken van buitenlandsche en binnenlandsche staatkunde, die
hare bevolking in partijen verdeelden. Ook economische en geestelijke vragen deden
zich bij menigte op en brachten, niet buiten verband met de staatkundige
gebeurtenissen, integendeel daarmede in samenhang, de gemoederen in heftige
beweging.
Er begon onder een deel van het nederlandsche volk, in verband met de ook elders
in Europa door fransche en engelsche schrijvers in breeden kring verspreide nieuwe
denkbeelden, een nog veelszins onbepaald gevoel van dringende behoefte aan
vernieuwing, aan hervorming, aan wedergeboorte te komen, een strooming, die geen
enkel gebied van het maatschappelijk leven onaangetast liet. Wakker geschud door
de wegsleepende vertoogen van talentvolle schrijvers, vroeg men zich in de
ontwikkelde klassen van ons volk meer algemeen dan eertijds af wat men verplicht
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was tegenover de menschelijke maatschappij, tegenover den eigen staat, de eigen
omgeving in het bijzonder. Men richtte het oog op de gebreken niet meer alleen van
de staatsinrichting of de staatsleiding naar binnen en naar buiten, zooals
S l i n g e l a n d t en D e B e a u f o r t hadden gedaan, zooals na hen nog menig auteur
nu en dan deed, maar ook, en met niet minder nadruk, op die van letteren en
wetenschap, van onderwijs en kerk, van handel en nijverheid. Men gevoelde, dat
men zich rekenschap moest geven van zijne verhouding tot de nieuwe denkbeelden,
tot den nieuwen tijd, die voor de beschaafde wereld aanstaande scheen, den nieuwen
tijd, die veel zou zien verdwijnen wat vroegeren geslachten gewoon, wat hun dierbaar
was geweest. En het verdient de aandacht, dat nergens in Europa, ook niet in Frankrijk,
dat weldra de wereld in verbazing, in beroering zou brengen door zijne Revolutie,
die nieuwe denkbeelden zoo vroeg vaste vormen hebben aangenomen als ten onzent:
de oude Republiek, reeds lang het land, dat in staatkundig en maatschappelijk opzicht
het overige Europa vooruit was, met zijne betrekkelijk zeer ontwikkelde middenklasse,
werd eerder dan de andere staten door de nieuwe begrippen in beweging gebracht.
Vooral onder de burgerklasse, door de regenten twee eeuwen lang in
ondergeschiktheid gehouden, deed zich de behoefte gevoelen aan bevrijding van den
aangelegden band, aan erkenning harer eigen beteekenis; de lagere volksklasse, in
geestelijke en economische onmondigheid verkeerend, was voor dergelijke
denkbeelden nog weinig of niet toegankelijk en zou met meer of minder kracht, al
naar de beweging onder de hoogere klassen zich zou doen gevoelen, zich laten
medesleepen, waarheen de stroom der tijdsomstandigheden haar voerde. De
burgerklasse, die hier en daar vroeger reeds, in 1747 en volgende jaren meer algemeen
in de Republiek, hoewel nog zonder veel samenhang in de bewegingen onderling,
zwakke pogingen had gewaagd om zich aan de bevoogding der regenten te onttrekken,
thans door het voorbeeld van den nieuwen burgerstaat in Amerika bemoedigd, door
fransche en engelsche wijsgeeren en
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staathuishoudkundigen, door de aandachtige lezing van Vo l t a i r e , M o n t e s q u i e u ,
R o u s s e a u en de Encyclopedisten, van H u m e , P r i c e en P r i e s t l e y en de
hunnen, in de richting der vernieuwing van staat en maatschappij geleid, begon zich
hare werkelijke macht meer bewust te worden en te streven naar de erkenning daarvan.
Hier is ten duidelijkste - gelijk van tijd tot tijd in het verloop der geschiedenis een klassenstrijd te herkennen: de strijd eener welvarende, talrijke groep van
ingezetenen, sedert twee eeuwen en langer van allen invloed op de staatszaken beroofd
door eene steeds meer tot eene oligarchie inkrimpende aristocratie van eveneens
burgerlijke afkomst, tegen het patriciaat, dat zich met de overblijfselen van den ouden
adel op ééne lijn had weten te stellen en met dezen de regeering in stad en land voerde,
slechts noode uit vrees voor verzet den Prins van Oranje boven zich duldend. Lang
had die burgerklasse, de kracht der natie, zich tevreden gesteld met de verheffing
van enkele harer uitnemendste elementen tot de mederegeering, tot het
medezeggenschap in de Republiek. Nu en dan had zij zich op gewelddadige wijze
laten gelden en in een vorst uit het geliefde Oranjehuis een tegenwicht gezocht tegen
de willekeurige regentenheerschappij. Hare welvaart was steeds vermeerderd, hare
beschaving en ontwikkeling toegenomen. Zou zij nog langer in onderdanigheid
tevreden zijn met de kruimelen, die het baatzuchtige patriciaat haar toewierp? Zou
zij nog langer het gemis aan persoonlijk aanzien, aan persoonlijke veiligheid, aan
rechtszekerheid, aan toezicht op het beheer der door haar vooral opgebrachte
belastingen verdragen? Hare voorlichters op het gebied van wijsbegeerte en
staatsrecht, door toenemende lectuur meer en meer met hun welsprekend woord
indruk makend op hare kringen, gaven haar het antwoord op deze vragen.
Met bekommering zagen velen de teekenen des tijds. Gehecht aan het oude, met
sterke banden van eigen belang en opvoeding vastgesnoerd aan den bestaanden
toestand, het geluk van de hunnen, van den staat, van de maat-
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schappij met het bestaande in gemoede vereenzelvigend, wilden zij niet weten van
verandering, van wijziging der naar hunne meening door ‘Gods wijs bestel’ aldus
‘verordineerde’ instellingen van staat en maatschappij. Zij hadden een diepen afschuw
van de fransche ‘ongodisten’, de ‘lichtzinnige’ verkondigers eener wijsbegeerte, die
naar hunne overtuiging streed met de bijbelsche inzettingen, door Godzelf aan de
menschen geschonken mèt de christelijke waarheid, hun de hoogste zegen in dit
leven, een sleutel en vaste waarborg voor het toekomstige. Zij huiverden voor naar
hunne opvatting door den zwakken mensch beloerenden Satan zelf ingegeven
dwalingen, die niet op ‘biddend onderzoek’ maar op ‘eigengerechtig oordeel’ van
het zwakke menschelijke verstand, de door de tegenpartij hoogvereerde ‘rede’,
berustten. Zij begeerden daarom met volle overtuiging handhaving van de oude leer
en de oude beginselen van staat en maatschappij. Wie zich daartegen stelden, wie
op verandering, op ingrijpende verbetering aanstuurden, schenen hun gevloekte
nieuwigheidszoekers, door ongeloof en valsche wijsbegeerte verleide schepselen,
afvallig van ‘Gods gebod’, door duivelsche list en bedrog van het ‘rechte pad’
afgeweken. En naast die in gemoede overtuigden stonden, gelijk bij de tegenpartij,
een menigte looze visschers in troebel water, voor zichzelf en de hunnen hopend op
voordeel en genot, wenschend ook deel te hebben aan de winst, die reeds zoo lange
jaren in de zakken der regenten was gevloeid, of wel de voordeelen te behouden,
door de oude instellingen aan hen en hun geslacht verzekerd - de zwevende massa
zonder vast beginsel, die zich zou aansluiten bij de winnende partij, hetzij die van
het nieuwe, hetzij die van het behoud.
Zoo werden meer en meer de twee tegenstellingen van alle tijden, de zucht tot
verandering, verbetering en vernieuwing tegenover die tot behoud en versterking
van het bestaande, ook hier te lande gevoeld: een crisis naderde, in beteekenis
misschien alleen te vergelijken met die, welke deze gewesten hadden gekend in de
dagen van de geboorte
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der Republiek, van den opstand tegen Spanje, een crisis, die toen niet het minst op
religieus gebied duidelijk was te voorschijn gekomen maar die thans, wegens de
dringende, in het oog springende behoefte aan vernieuwing van den verouderden
staat en zijn instellingen, het krachtigst zich op staatkundig gebied zou doen gevoelen.
Evenals toen zou echter ook thans geen enkel hoekje der menschelijke samenleving
buiten den strijd kunnen blijven: al trad de staatkundige tweespalt het meest op den
voorgrond en zou de staat zelf ten slotte daarin met oneer te gronde gaan, het gansche
maatschappelijke leven werd erdoor aangetast en zou er aanmerkelijke wijziging
door ondergaan, een wijziging, die door komende geslachten ten grondslag voor
nieuwe toestanden zou worden aangenomen.
Reeds omstreeks 1760 laten zich de voorboden van den storm bemerken, met name
op het terrein der zaken van kerkelijken, van godsdienstigen aard. De in de eerste
helft der eeuw heerschende denkbeelden van gematigdheid op godsdienstig gebied
waren in de regentenkringen zoowel als in die der burgerij steeds dieper ingedrongen.
Krachtig werkte daarbij de invloed van de buitenlandsche wijsbegeerte, vooral die
van den engelschen deïst J o h n L o c k e , wiens ‘Essay on human understanding’
(1690) geen aangeboren of ingeschapen begrippen maar zintuigelijke gewaarwording
of geestelijke overdenking als grondslagen der kennis aannam en de ervaring als
kenbron vooropstelde. De geleerde remonstrantsche hoogleeraar J e a n L e c l e r c
en de beroemde natuurkundige 's G r a v e s a n d e , door Vo l t a i r e als ‘le profond’
geprezen, waren hier te lande de voorname verbreiders dier ook door
B o l i n g b r o k e 's veelgelezen geschriften verspreide wijsbegeerte geweest, die
allereerst in de beschaafde regentenkringen ingang had gevonden en bij de
natuurkundigen een tijdlang algemeen werd aangenomen als overeenkomstig met
datgene, wat de in de 17de eeuw door N e w t o n en H u y g e n s gevestigde nieuwe
richting in de natuurwetenschap leerde.
De grootmeester der nieuwere fransche wijsbegeerte, Vo l t a i r e zelf, die
herhaaldelijk de Republiek had bezocht
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en er vele vrienden en aanhangers telde, had niet alleen door zijn klassieke
tooneelwerken maar ook door zijn wijsgeerige geschriften een belangrijken invloed
op de denkwijze der beschaafden hier te lande; vooral zijn in 1764 vertaald ‘Traité
sur la tolérance’ maakte diepen indruk, door zijn persoonlijk dapper optreden tegen
inquisitiegeweld nog versterkt, niet het minst op vele predikanten en onder hen in
de eerste plaats op de wegens den aard van hun kerkgenootschap altijd tot
vrijzinnigheid geneigde remonstrantsche en de van ouds voor vrijheid en gematigdheid
ijverende doopsgezinde leeraren. R o u s s e a u 's in 1762 verschenen ‘Contrat Social’
en andere zijner geschriften vonden, in weerwil van het verbod van zijn ‘Emile’ in
Holland wegens de ‘verderflijke’ strekking van dat wegsleepende boek, evenzoo tal
van bewonderaars voor zijn ‘eerlijk’ gemoed - ‘de groote, goede uitmuntende
R o u s s e a u ,’ heet hij bij B e t j e Wo l f f - en zijn schitterenden stijl. L o o s j e s
en M a a r t e n H o u t t u y n , B e t j e Wo l f f , D e N e u f v i l l e en L u c r e t i a
v a n M e r k e n spraken van die wijsgeeren in diepe bewondering.
Reeds zagen de aan de oude Kerk gehechte predikanten met diepe ergernis het
voortwoekeren dezer denkbeelden aan. Gelijk zij eertijds tegen de ‘sociniaansche
ketterijen’ van een Ve n e m a en een S t i n s t r a waren opgekomen, gelijk zij in
1755 den gematigden zwolschen predikant Va n d e r O s in weerwil van de protesten
der zwolsche magistraten en der leidsche hoogleeraren in de theologie uit de Kerk
stootten met fellen afkeer van de tolerantie, die zij als eene toenadering tot het
verderfelijke remonstrantisme verafschuwden, zoo richtten zij zich thans met kracht
tegen de ‘voltairiaansche’ neigingen. Zij verlangden en verkregen van de
Gedeputeerde Staten van Friesland - Vo l t a i r e 's geschrift was te Leeuwarden
verschenen - het verbod van dit door zijn spotzucht het geloof aantastende boek ‘tot
welzijn van Gods kerke en handhavinge en bescherminge van den geopenbaarden
Godsdienst’. Maar, dit verbod had niet het gewenschte gevolg, daar het naar gewoonte
nog meer de aandacht op het verboden boek richtte, niettegen-
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staande de ergernis ook in gematigde kringen over den lichtzinnigen toon van den
met alle openbaring spottenden auteur, die zijn verdraagzaamheid eerder het karakter
van onverschilligheid voor, ja van haat jegens die openbaring scheen te geven: binnen
eenige jaren verschenen drie uitgaven van de vertaling van dit ook in het
oorspronkelijk veelgelezen werk hier te lande en verspreidden alom onder de burgerij
het gevreesde gif van den twijfel aan en den spot met hetgeen velen heilig was.
Weldra verscheen de vertaling van een ander geschrift, dat in nog veel hooger
mate de verbittering der orthodoxe predikanten gaande maakte, namelijk van
M a r m o n t e l 's ‘Bélisaire’, dat in 1768, een jaar na zijn verschijning, in
nederlandsche vertaling werd uitgegeven. Het was wegens de daarin verkondigde
beginselen van den ‘natuurlijken godsdienst’ en de aanprijzing der verdraagzaamheid,
de erkenning der mogelijkheid van deugd bij heidenen enz. reeds dadelijk door de
Sorbonne te Parijs veroordeeld en veroorzaakte ook hier te lande een hevigen storm.
De felle rotterdamsche predikant en hoogleeraar P e t r u s H o f s t e d e , trad
aanstonds naar aanleiding van de verschijning van dit boek op tegen de beginselen
van, naar hij meende, overdreven en onchristelijke verdraagzaamheid, daarin met
zooveel talent door den ‘edelmoedigen advocaat voor de onwaardeerbare vrijheid
der menschelijke natuur’ verkondigd. Hij liet een uitvoerig en scherp geschrift van
zijn hand verschijnen: ‘de Belisarius van den heer M a r m o n t e l beoordeeld en de
kwaade zeden der voornaamste heidenen aangetoond’ (1769). Daartegenover echter
gaf de Remonstrant N o z e m a n aanstonds zijn ‘Socrates' eere gehandhaafd’ uit en
de zoo ontstane strijd nam nu in de heftige pamfletten, die van weerszijden
verschenen, spoedig zulk een omvang aan, dat de vraag ook naar aanleiding van deze
geschriften spoedig begon te rijzen, of het niet noodig zou worden om maatregelen
te nemen tegen de in veler oogen gevaarlijke vrijheid van drukpers, waardoor het
mogelijk was de gemoederen zoodanig in beweging te brengen. Liep men geen gevaar
de herhaling te zullen beleven van
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de onzalige twisten uit het begin der 17de eeuw? Stonden reeds niet weder
Remonstranten en Calvinisten tegenover elkander? De pamfletschrijverij begon zoo
heftig te worden, dat de Staten van Holland in 1765 en volgende jaren ernstig dachten
aan de instelling eener boekencensuur ter beteugeling met name van die geschriften,
die ‘de gronden van den christelijken godsdienst of de Heilige Schrift alsmede de
waare Gereformeerde Religie op eene spotagtige wijze’ behandelden. Er werd in
1770 door het Hof van Holland op aanwijzing der Staten zelfs een plakkaat ontworpen
tegen alle ‘godslasterlijke boeken en geschriften’, maar er kwam krachtig verzet der
leidsche en amsterdamsche boekhandelaars, die zich onder leiding van den
vrijheidlievenden en een vaardige pen hanteerenden leidschen vrijzinnige E l i e
L u z a c beriepen op de aloude vrijheid van de drukpers hier te lande. Ook het verzet
van hoogerhand in naam der vrijheid bewerkte, dat de beperking der drukpersvrijheid,
die anders zeker tot handhaving der gereformeerde beginselen zou hebben moeten
dienen tegen de aanvallen van remonstrantsche zijde, voorloopig nog werd
aangehouden; alleen werd een in 1715 uitgevaardigd plakkaat tegen de verschijning
van niet kerkelijk goedgekeurde werken over godgeleerdheid, naar aanleiding van
zeeuwsche en hollandsche twisten op dat gebied, hernieuwd. De hertog van Brunswijk,
die toen bij den Prins nog alles vermocht, wilde van eene beperking der
drukpersvrijheid in ‘ce pays de liberté’ niet weten en vooral de beschikking daarover
niet geven aan de stedelijke regeeringen, die haar ‘despotisme’ daardoor voorgoed
zouden willen bevestigen.
Dikke boekwerken en vinnige pamfletten, scherpe schimpdichten en hatelijke
paskwillen volgden elkander nu ongehinderd op in lange reeks. En niet alleen de
kerkelijke en wijsgeerige beginselen of de deugd van een S o c r a t e s een M a r c u s
A u r e l i u s en hunne kansen op de zaligheid, maar ook de staatkundige en
maatschappelijke vragen van den dag werden het onderwerp dier heftige debatten.
Batavus' ‘lierzang’ op de ‘vaderlandsche vrijheid’ en de ‘wedergalmen’ daarop
bezongen ook andere
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dingen dan het recht der Remonstranten en verdere dissenters op openlijke
godsdienstoefening en op verkondiging hunner leer in geschrifte, dan het goed recht
van Roomsch en Oudroomsch tegenover elkander. De reeds lang in den reuk van
onrechtzinnigheid staande kring der ‘Santhorstianen’, zoo genoemd naar het op den
weg tusschen Leiden en den Haag gelegen buiten van hun aanvoerder, den
amsterdamschen hoogleeraar B u r m a n , die in de ‘Vaderlandsche Letteroefeningen’
(1761) een aan hunne denkbeelden verwant tijdschrift hadden, waarin zij die
denkbeelden konden ontwikkelen, leidde met kracht den strijd tegen H o f s t e d e en
de zijnen, uit wier kring in 1771 de ‘advocaat der Vaderlandsche Kerk’ van den niet
minder heftigen dordtschen predikant J o h a n n e s B a r u e t h voortkwam tot
handhaving van de rechten der ‘herformde leer’. Aan het hoofd dier vrijzinnige
Santhorstianen stond de ‘baron’ van Santhorst zelf, P i e t e r B u r m a n , door zijn
vijanden een zedeloos spotter, een vuig epicurist, een tweede Vo l t a i r e , ja een
tweede A r e t i n o gesmaad. En hij gaf dien smaad over hem en zijne ‘kudde’
uitgestort met woeker terug, hetzij hij zijn bitteren wetenschappelijken vijand, den
utrechtschen hoogleeraar S a x e , bestreed, hetzij hij den corsikaanschen vrijheidsheld
P a s c a l P a o l i of de herinnering aan D e W i t t en O l d e n b a r n e v e l t , Vo n d e l
en D e G r o o t met maaltijden en feesten vierde, of B r e d e r o d e naast W i l l e m
v a n O r a n j e prees, hetzij hij de orthodoxe predikanten in zijn vinnige latijnsche
verzen geeselde; zijne vrienden, de haagsche burgemeester D e d e l , de leidsche
hoogleeraar Va l c k e n a e r , de leidsche griffier Va n A l p h e n , steunden hem door
hun invloed en de talentvolle beemstersche domineesvrouw B e t j e Wo l f f , die in
1772 de ‘Santhorstsche geloofsbelijdenis’ in rijm bracht ter eere der vrijheid en
verdraagzaamheid, bleef het antwoord niet schuldig op de dikwijls onzinnige lastertaal,
die tegen hen als beweerde vijanden van ‘het stadhouderlijk gezag’ en ‘de
vaderlandsche Kerk’ werd uitgebraakt. Zij wezen die beschuldiging af. B u r m a n ,
die in 1771 wegens zijne vertaling van Vo n d e l 's
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verzen op O l d e n b a r n e v e l t in sierlijk Latijn door den ‘advocaat der
Vaderlandsche Kerk’ was aangevallen, verklaarde plechtig integendeel alle achting
te hebben voor het ‘doorluchtig Huys’ en de diensten door de leden daarvan aan het
vaderland bewezen. B e t j e Wo l f f zelve ontving in 1773 den Prins in hare pastorie
met een vriendelijk vers, waarin zij hem den bijnaam van ‘den goede’ van wege het
‘blijvend nageslacht’ voorspelde. Intusschen toonde de treurige zaak van professor
Va n d e r M a r c k te Groningen, bij gelegenheid eener promotie aanhangig gemaakt
door de over zijne op het natuurrecht gegrondde academische lessen verontwaardigde
classis van Groningen, hoe machtig en talrijk de voorstanders der oude Kerk waren;
geen hulp van bekommerde ambtgenooten, geen felle pamflettenstrijd, geen vinnige
spotdichten, als ‘de Menuet en de Domineespreek’ van de geestige B e t j e Wo l f f ,
op de orthodoxe predikanten konden hem of zijne zaak redden voor de vijandschap
van den thans als ambtgenoot te Groningen opgetreden H o f s t e d e , die hem na
‘judicature’ van den senaat der akademie eindelijk door curatoren deed afzetten, hem
zelfs dwong het land te ruimen en zich over de grenzen naar Lingen te begeven om
zich te onttrekken aan de vervolging zijner bittere tegenstanders.
Maar met dat al groeiden de aanhangers der nieuwere denkbeelden voortdurend
aan in getal; langzaam maar gestadig baanden die denkbeelden zich een weg onder
de gegoede kringen, onder de geestelijk ontwikkelden der natie.
Ook van duitsche en engelsche zijde kwam steun voor de nieuwere richting in
wijsbegeerte en theologie. De duitsche geleerden E r n e s t i , M i c h a e l i s en
S e m l e r deden hunne zwaargedocumenteerde begrippen omtrent wetenschappelijke
schriftverklaring en zelfstandig onderzoek naar de waarde der door hen niet langer
als onaantastbaar goddelijk erkende bijbelsche geschriften ingang vinden; L e i b n i t z '
en Wo l f 's juridisch-wijsgeerige theorieën vonden
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met haar natuurrechtelijken grondslag in het land van H u g o d e G r o o t en
B y n k e r s h o e k , van A r m i n i u s en S p i n o z a hun weg naar de akademische
gehoorzalen en van daar naar pleitzaal en kansel; rechtsgeleerden uit de op het
natuurrecht steunende scholen van prof. T r o t z te Franeker en Utrecht, van prof.
P e s t e l te Leiden, van prof. Va n d e r M a r c k te Groningen, predikanten uit de
gematigde omgeving der leidsche hoogleeraren van dien tijd, de leerlingen van
Ve n e m a en A l b e r t i , verspreidden alom die denkbeelden, die ook voor de
theologie langzamerhand natuurrechtelijke grondslagen voorbereidden in plaats van
de voetiaansche beginselen, die, zij het in gematigden vorm, hier nog overheerschten;
mannen van karakter als de wegens zijn gematigde en verdraagzame beginselen alom
geprezen amsterdamsche advokaat H e n d r i k N o o r d k e r k erkenden gereedelijk,
zij het dan niet met voltairiaansche lichtvaardigheid, het verstand, de ‘raison’, en
niet meer het kerkgeloof ten richtsnoer van hun leven te hebben genomen. De strijd
voor ‘common sense’, voor ‘philosophical necessity’, door den veelzijdigen wijsgeer
P r i e s t l e y sedert 1775 in Engeland aangevangen, P r i c e 's geestdriftige wijsgeerige
vertoogen over opvoeding en menschenplicht vonden evenzeer belangstelling als
hunne staatkundige geschriften en bereidden de geesten der ontwikkelden ook in
deze richting voor op den nieuwen tijd.
De oprichting van allerlei genootschappen in deze jaren geeft blijk van de levendige
belangstelling, waarmede in beschaafde kringen deze dingen werden overwogen en
dienstbaar gemaakt aan de verdere ontwikkeling des volks, zij het voorloopig nog
slechts in zijne hoogere klassen. Genootschappen als de Hollandsche Maatschappij
van Wetenschappen (1752), de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde (1766),
bestemd tot krachtige aanmoediging der letter- en taalkundige wetenschap, als het
groningsche Pro Excolendo Jure Patrio (1763), als het Zeeuwsch Genootschap der
wetenschappen (1769), het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke
wijsbegeerte te Rotterdam (1770), de amsterdamsche Maatschappij ter bevordering
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van den landbouw (1776), de Vaderlandsche Maatschappij van reederij en koophandel
te Hoorn (1777), de uit de Hollandsche Maatschappij te Haarlem voortgekomen
Oeconomische Tak ter bevordering van handel, landbouw en nijverheid (1777), van
Te y l e r 's beroemd genootschap te Haarlem en het Provinciaal Utrechtsch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (1778), toonden hoe ernstig het streven
was om de natie zoowel op geestelijk als op stoffelijk gebied te verheffen door
samenwerking van allen, wier ‘patriotsche’ gevoelens, zonder partijschap nog, ‘ten
algemeenen nutte’ krachtdadig zich wenschten te uiten. Prijsverhandelingen en
‘werken’ van allerlei aard verschenen onder bescherming dezer vereenigingen en
bewezen, hoe kennis en wetenschap door haar in ruimen kring werden verspreid,
hoe ontluikende talenten zich onder hare aansporing en bescherming konden
ontwikkelen.
Op het gebied der letteren hadden deze pogingen beteren uitslag dan op dat der
kunst. De laatste, ofschoon van ouds door tal van kunstgenootschappen in onze steden
alom verbreid en onder de oude zinspreuk, die tot troost van de geringe talenten zegt,
dat zij ‘door arbeid verkregen’ wordt, algemeener dan ooit beoefend, ontwikkelde
zich niet tot een hoogeren trap van bloei dan zij in het midden der 18de eeuw had
bereikt en die met haren bloei in de 17de in geen enkel opzicht te vergelijken was;
tenzij men het ontbreken van talent meent opgewogen te zien door algemeene
verbreiding en algemeene belangstelling, blijkend uit de groote kunstverzamelingen
der patriciërs en rijke kooplieden, waarvan ook deze periode spreekt. Verzamelingen
als die van den leidschen schout Va n d e r M a r k , den amsterdamschen koopman
B r a a m c a m p , de bankiers H o p e en G o l l , van den erfstadhouder zelven waren
wereldberoemd. Maar het waren verzamelingen van oude, van zeventiende-eeuwsche
kunst. Schilders als F r a n s v a n M i e r i s d e J o n g e , die in 1763 overleed,
mochten nog den trant hunner groote voorgangers en naamgenooten trachten te
volgen, het bleef bij navolging en ook de naam van dezen leidschen kunstenaar, den
eersten onzer toenmalige schilders,
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is meer door zijne geschiedkundige geschriften over zijne vaderstad dan door zijn
vrij onbeteekenend schilderwerk bekend gebleven. Zelfs de namen van de meeste
schilders uit dezen tijd zijn zoo goed als vergeten, terwijl hunne werken nauwelijks
eene plaats in de museën waardig worden geacht. De elegante maastrichtenaar
T i s c h b e i n kan ternauwernood tot onzen landaard gerekend worden, al werd hij
hier geboren en schilderde hij hier de portretten van de stadhouderlijke familie en
van vele aanzienlijke regenten en hunne vrouwen. De hollandsche schilderschool
had zonder eenigen twijfel den voorrang afgestaan aan de fransche van Wa t t e a u
en de zijnen, welker sierlijke, fijn gekleurde, met arcadischen achtergrond van
landelijke tafereelen prijkende, in sentimenteele houding voorgestelde portretten hier
te lande door tal van liefhebbers van beide seksen werd nagevolgd, dikwijls in de
meer en meer geliefde miniatuurvormen van den tijd, in pastel of dunne verf. Er werd
geteekend en geschilderd met grooten ijver maar de alom opgerichte teekenscholen
en schilderakademies kweekten vooral nauwkeurige navolgers, nateekenaars,
kopieerders, geen oorspronkelijke kunstenaars meer, bezield door het voorgaan van
een genialen meester. De boeken van L a i r e s s e en H o u b r a k e n waren de
evangeliën van de toenmalige kunstbeoefenaars, die zich met slaafsche
gehoorzaamheid onderwierpen aan de gestelde regels gelijk vóór hen de dichters
zich aan de voorschriften der handboeken over dichtkunst hadden gebonden. Het
nateekenen van oude meesters uit de zeventiende eeuw geschiedde intusschen dikwijls
op buitengewoon handige wijze. De aanzienlijke verzamelaar en graveur P l o o s
v a n A m s t e l , schoonzoon van C o r n e l i s T r o o s t , die in 1764 ‘het oog der
kunstkenneren verraste’ door de uitvinding eener veel bewonderde en werkelijk
artistieke methode om teekeningen met de grootste nauwkeurigheid in plaat te
brengen, zoodat afdruk en origineel bijna niet meer te onderscheiden waren, is een
merkwaardig type dezer van bevallige navolging, van nauwlettende kopie levende
kunstperiode, wier streven in zijn uitvinding haren grootsten triomf voerde. De
graveurs J o n x i s , K o n i n g en
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V i n k e l e s zijn ook meer nauwkeurige afbeelders dan bezielde kunstenaars met
eigen opvatting van kunst. De ‘zwarte kunst’, tusschenvorm tusschen ets en gravure,
vond ook hier te lande vele beoefenaars maar, gelijk in de schilderkunst de fransche,
zoo ging in de graveerkunst thans de engelsche school voor de eerste door.
Uitnemende teekenaars als de amsterdammer J a c o b C a t s legden zich vooral toe
op het nateekenen der oude meesterstukken, hun levensonderhoud zoekend in het
schilderen van behangsels voor de kamers der patriciërs. Aan goede, zelfs uitstekende
teekenaars als C h r i s t i n a C h a l o n uit Leiden, was geen gebrek, maar zelfstandige
kunstschepping is bij verre de meesten afwezig: nauwkeurigheid en bevalligheid,
geen forsche kracht als in de goede periode, zijn de meest in het oogvallende
kenmerken der beeldende kunst in deze dagen. Maar toch zie men op dit alles niet
met al te veel geringschatting neer: ook hier is het streven duidelijk merkbaar om
door nauwkeurige navolging, door in de leer te gaan bij de groote nationale meesters
opnieuw een tijdperk van bloei voor de kunst voor te bereiden. Ook hier spreekt de
behoefte aan verbetering.
Hooger stond in ieder geval echter de dichtkunst dier dagen, al had ook ten dezen
de ongelukkige zinspreuk van de kunst en de vlijt, den ijver of den arbeid, onder
bescherming van talrijke dichtgenootschappen van dien of een verwanten naam, het
aanzijn geschonken aan menig prulwerk, dat voor meesterstuk begeerde door te gaan.
De amsterdamsche koopman Va n W i n t e r en zijn begaafde vrouw L u c r e t i a
W i l h e l m i n a Va n M e r k e n begrepen tenminste, dat hun ‘lier 't kunstgeluid
van (Vo n d e l 's) dichttrompet niet vatten’ kon, al waren zij meesters in het vloeiend
rijm en ‘verhandelden’ zij ijverig ‘in poëzy’. Het was lectuur voor ‘brave
godsdienstige huisgezinnen’, die zich aan den huiselijken haard genoegelijk uren
van voorlezing en ‘aangename stichting’ wilden verschaffen maar noch W i n t e r 's
‘Amstelstroom’ noch Va n M e r k e n 's veelgelezen ‘Nut der Tegenspoeden’ had
met werkelijke kunst iets anders dan den naam gemeen; evenmin de grootsch
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opgezette ‘David’ of de ‘Germanicus’ en L u c r e t i a 's talrijke vaderlandsche
treurspelen, die door den talentvollen tooneelspeler C o r v e r , den voortreffelijken
opvolger van D u i m en P u n t , op uitnemende wijze werden vertolkt. Hooger dan
dit dichterlijk echtpaar zijn ongetwijfeld de beroemde gebroeders Va n H a r e n te
schatten: de brusselsche gezant W i l l e m , begaafd dichter en denker, vriend van
Vo l t a i r e , die ‘het menschelijk leven’ in diep gevoelde, wat al te stroeve taal
beschreef en de lotgevallen van F r i s o in zijn met de juiste uitdrukking worstelende
maar wijsgeerig gedachte verzen episch behandelde; de na zijn schandelijke zaak in
Den Haag op zijn buitenplaats te Wolvega teruggetrokken friesche regent O n n o
Z w i e r , die vooral door zijn ‘Geuzen’ (1772) zijn naam als vaderlandsch dichter
vestigde en zijn door het ongeluk diep getroffen ziel nederlegde in de niet volgens
de regelen der toenmalige dichtkunst maar met diep gevoel en in eigen gespierde
taal geschreven strofen van dit heldendicht.
Zij stoorden zich niet aan de ‘keurige’ regels eener stijve vormkunst, aan de
rijmeischen, waaraan nog C h r i s t i n a d e N e u f v i l l e en jonkvrouwe D e
L a n n o y zich trouw onderwierpen, die door den veelschrijvenden leidschen
gelegenheidsdichter en criticus L e F r a n c q v a n B e r k h e y nog altijd werden
voorgehouden aan de ‘beschaafde’ dichters en dichteressen van zijn tijd, de
‘dichterlijke poëtasters’ uit de ‘omzichtige’ school van den ouden F e i t a m a .
B e r k h e y trouwens, die zelf niet al te goed in ‘den stijl’ slaagde en daarom heftig
werd aangevallen, begint onder den indruk dier aanvallen al verzet aan te teekenen
tegen de tiranniek heerschende ‘dichterkabaal’, de ‘eigenzinnige en ingebeelde
schoolmeesters’ van den nederlandschen Parnas, hij, ‘koppige scholier, die de plak
ontloopt’. Ook hij begon genoeg te krijgen van de ‘gelikte poëzy’ en in E l i s a b e t h
Wo l f f trad reeds een dichteres op van meer dan gewoon talent, die zich in het
geheel niet gelegen liet liggen aan F e i t a m a 's deftigheden of P o l s ' voorschriften
en H o o g v l i e t 's rijmelroem, maar frisch haar eigen weg zocht en vond. De in 1772
uitgegeven ‘Mengelpoëzy’ en
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de beroemde ‘Kindergedichten’ van den talentvollen maar ietwat zoetelijken
H i e r o n y m u s v a n A l p h e n toonen aan, dat de dagen van de heerschappij der
stijve fransche voorgangers voorbij waren en losser duitsche voorbeelden K l o p s t o c k , W i e l a n d - met zuiverder, hoewel naar den geest des tijds wat al te
sentimenteel gevoel den dichters begonnen voor den geest te staan.
Die nieuwe geest uit zich het krachtigst in een paar nieuwe tijdschriften van
kritischen aard, de leidsche ‘Taelen dichtkundige Bijdragen’ (1753) en de
‘Vaderlandsche Letteroefeningen’ (1761), die een krachtigen stoot gaven aan de tot
nog toe sedert Va n E f f e n in de talrijke spectatoriale geschriften van het midden
der eeuw slechts nu en dan toegepaste, niet historische maar zuiver letterkundige,
kritiek. Het eerste tijdschrift kwam voort uit een jongen leidsch-utrechtschen
studentenkring, waarin Va n L e l y v e l d en To l l i u s , gesteund door K l u i t ,
Ty d e m a n , Va n G o e n s , Va n W i j n , S c h u l t e n s , L u l o f s en tal van andere
jonge geleerden en letterkundigen, niet bevreesd voor bitse aanmerkingen op hunne
‘verregaende bedil- en hekelzuchtige schrijfwijze’, het waagden niet meer de eenmaal
gestelde regels maar ‘de natuur, de zuivere natuur in al haar schoon te volgen’ en
moedig optraden tegen de oude richting, met al het vuur hunner jonge gemoederen;
de jonge redacteuren spotten met de nederlandsche versvaardigheid en kwamen
onverholen voor den dag met de verklaring, dat bekrompenheid en zelfbewondering
hoofdfouten waren onzer letteren, niet beter te genezen dan door kennis te nemen
van de nieuwere literatuur bij onze naburen en door terugkeer tot den lang verlaten
natuurlijken toon. De stichters van het laatste tijdschrift, de doopsgezinde leeraren
C o r n e l i s en P i e t e r L o o s j e s , trachtten daarentegen ook op het gebied der
letteren aanvankelijk gematigde beginselen te verbreiden, zeer voorzichtig naar hun
aard, met vermijding van allen aanstoot aan de voor ‘zuivere taal’ ijverende
dichtgenootschappen. Toch kwamen ook zij al spoedig op tegen de gebruikelijke
‘valsche verhevenheid’ en den kwalijk rieken-
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den ‘wierook van loftuiting’; al hielden zij zich nog aan de H o o g v l i e t s en
F e i t a m a s , zij prezen reeds de ‘uiterlijke factuur’, zoo nog niet de inspiratie van
de iets vroeger als te ‘ruw’ versmade verzen van H o o f t en Vo n d e l aan. Niet
minder invloed oefende in de goede richting de leidsche Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde. Voortgekomen uit dezelfde leidsche en utrechtsche
studentengezelschappen, die de bovengenoemde ‘Bijdragen’ in het leven hadden
geroepen, stelde zij zich ten doel om onder leiding van den genialen Va n G o e n s ,
dien de leden als hun voorbeeld, als den redder der nederlandsche letteren
beschouwden, de gansche nederlandsche ‘letterrepubliek’ te hervormen en een nieuwe
‘gulden eeuw’ voor haar te doen aanbreken. De ‘letterkunde zou van onzen tijd zijn
fortuin maeken’, zoo hoopten die jonge hervormers; de nieuwe leidsche maatschappij
moest als eene ‘geaccrediteerde volksmaatschappij’ den ganschen volksgeest
hernieuwen en de letteren als uiting daarvan verheffen tot een waardiger hoogte, zoo
jubelden zij de toekomst tegen.
Dat streven, hoezeer in den beginne teleurstelling op teleurstelling wekkend, bleef
ook van andere zijde niet zonder steun. Va n A l p h e n gaf (1778) in zijn werk
‘Theorie der schoone kunsten en wetenschappen’, waarvan hij bescheidenlijk het
vaderschap ‘grootendeels’ aan den duitschen aestheticus R i e d e l toeschreef, een
nieuwe vrije aesthetica, gansch iets anders dan P e l s ' en M e y e r 's voorschriften.
Hij erkent ruiterlijk de gebrekkigheid onzer letterkunde en waagt het ‘heiligschennis’
te bedrijven tegen de zelfbewonderende dichterbent. Hij wijst op de behoefte aan
‘wijsgeerige beoefening der schoone kunsten’ en gispt de heerschende ‘lauwheid en
ijverloosheid’ in de studie der antieken; hij durft spreken van gezwollenheid en
gerektheid, van gebrek aan smaak, van droogheid, van verkeerde taalwendingen bij
de veelgeroemde dichters en dichteressen uit zijn eigen tijd; hij spot met de
gelegenheidspoëzie en verklaart, dat ‘de lang gewenschte omwenteling op onzen
zangberg’ eindelijk moet komen.
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Wat er kwam, waren allereerst, onder bescherming vooral der nieuwe genootschappen,
breede aesthetische bespiegelingen bij menigte, van Va n E n g e l e n , van F e i t h ,
van tal van anderen. Ook de gematigde ‘Letteroefeningen’ gingen, eerst voorzichtig,
weldra moediger dien kant op, zoodat omstreeks 1780 de roem der oude
dichtgenootschappen zeer begon te tanen. Maar er kwam meer. Er kwamen jonge
dichters, die den aangewezen weg volgden: B e l l a m y gaf in 1782 zijn frissche
‘Gezangen mijner jeugd’ en zijn bezielde ‘Vaderlandsche gezangen’; P i e t e r
N i e u w l a n d zong zijn ‘Orion’. En al ontvielen deze beide jonge dichters spoedig
hun vaderland door den dood, Va n A l p h e n zelf gaf zijn ‘Starrenhemel’,
R h y n v i s F e i t h zijn eerste vurige lierdichten. Doch reeds kwam de lang verwachte
groote dichter van den nieuweren tijd, W i l l e m B i l d e r d i j k zelf, de man der
nieuwe periode, ‘op de grens van twee eeuwen’, die alle anderen ver achter zich liet.
Nog geeft hij op het belastingkantoor zijns vaders in de jaren vóór 1785 weinig anders
dan ‘schoone beloften’ maar hij toont reeds het meesterschap over de taal, dat hem
later zal onderscheiden, en is aan de leidsche academie, die hij in 1782 gepromoveerd
verlaat, als dichter reeds een ‘erkende celebriteit’, met bewondering aangestaard. En
op het gebied van het proza stonden de dames Wo l f f en D e k e n sedert 1782, toen
haar eerste roman ‘Sara Burgerhart’ verscheen, naast B i l d e r d i j k als de, zij het
nog door engelsche voorbeelden bezielde, vertegenwoordigsters van den nieuwen
tijd, die voor onze letteren nu kennelijk was aangebroken.
Op letterkundig gebied ten minste was de hervorming, de wedergeboorte, waarvan
men omstreeks 1780 sprak, waaraan men dacht, waarop men hoopte, iets als een
tastbaar feit geworden. De tijd der dichtgenootschappen was voorbij, gelijk die der
oude rederijkers voorbijgegaan was. De dichtkunst, de taal zelve, ‘het voertuig der
gedachte’, maakte zich los uit de boeien, waarin zij sedert een eeuw was geklonken,
en trad een nieuwen tijd van bloei in. Maar of die bloei werkelijk zou zijn wat men
ervan verwachtte, wat de geestdriftige jongelieden van 1766 zich daarvan voor hun
‘ouden
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dag’ hadden voorgesteld, dat zou nog van andere omstandigheden afhangen dan van
geestelijke stroomingen alleen.
Ook de akademische wetenschap gaat in dezen tijd nieuwe banen op. De geniale
F r a n s H e m s t e r h u i s , zoon van den beroemden leidschen philoloog T i b e r i u s ,
hoewel zelf geen hoogleeraar maar staatsambtenaar in Den Haag, heeft op de
beoefening der klassieken ook buitenslands grooten invloed door zijn
dichterlijk-wijsgeerige studiën over S o c r a t e s , over P l a t o ' s leer en door zijn
smaakvolle archaeologische-artistieke geschriften over oude graveer- en
beeldhouwkunst. Wijsbegeerte en kunstgeschiedenis beginnen zich voor het eerst
eene plaats te veroveren bij de beoefening der klassieken ten onzent, waar L e s s i n g
en W i n c k e l m a n n hun werking doen gevoelen, en maken een einde aan de bijna
uitsluitende heerschappij van taalstudie en tekstverbetering. Reeds bij den ouden
L o d e w i j k C a s p a r Va l c k e n a e r , den beroemden uitgever van zoo menig
grieksch auteur, is dat merkbaar, al sluit hij meer de rij der oudere leidsche
taalgeleerden. De pommeraan D a v i d R u h n k e n i u s , die in 1761 te Leiden
O u d e n d o r p opvolgde, talentvol leerling van den ouden H e m s t e r h u i s , is
behalve uitstekend taalkenner ook uitnemend wijsgeer en geeselt in zijn beroemden
‘doctor umbraticus’ de bekrompen schoolgeleerdheid zijner dagen. Zijn leerling, de
zwitser D a n i ë l W y t t e n b a c h , die in 1770 naar Holland kwam, legde te
Amsterdam door zijne historisch-wijsgeerige methode de grondslagen voor een
ruimere opvatting der klassieke studiën. Ook de nederlandsche taalstudie, door den
amsterdamschen regent B a l t h a s a r H u y d e c o p e r , uitgever van van Stoke, op
het voetspoor van L a m b e r t t e n K a t e uit de spelling- en stijlzaken in nieuwe
banen geleid, begon net C l i g n e t t , L e l y v e l d en andere leden der jonge leidsche
maatschappij voor het eerst krachtig hare vleugelen uit te slaan en aandacht te wijden
aan den rijken woordenschat onzer taal, welker middeleeuwsche vormen eerst thans
vlijtig werden nagespeurd. De beoefening der geschiedenis als wetenschap, niet
langer als liefhebberij, vindt in den uitnemenden A d r i a a n K l u i t , rector te
Middelburg, weldra
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hoogleeraar te Leiden, een wakkeren voorganger, die op de periode van verzameling
van stof een tijdperk van verstandige kritiek doet volgen en met name onze
middeleeuwsche geschiedenis in hare ware, bij Wa g e n a a r , nog bij B i l d e r d i j k
door valsche voorstellingen van staatkundigen en godsdienstigen aard verduisterde
gedaante begint uiteen te zetten. De uitnemende juristen P e s t e l en Va n d e
W i j n p e r s s e te Leiden en Groningen geven den stoot aan een nieuwe op
historisch-kritische gronden steunende beoefening van het vaderlandsche staatsrecht,
de eerste ook van het recht in het algemeen volgens de beginselen van het meer en
meer doordringende, op de ‘burgermaatschappij’ toegepaste natuurrecht, dat de
oudere meer formeele rechtsstudie van de school van den utrechtschen T r o t z begon
te vervangen. Wetenschap en praktijk reiken elkaar de hand meer dan vroeger. De
beroemde geleerde P e t r u s C a m p e r (1722-1789), leerling van
M u s s c h e n b r o e k en 's G r a v e s a n d e , hoogleeraar te Amsterdam, Groningen
en Franeker, grondvester der nieuwere anatomie, wijsgeer van europeeschen naam
en talentvol kunstenaar, rekende het niet beneden zich eene verhandeling te schrijven
over ‘den besten schoen’ gelijk hij schreef over andere praktische vraagstukken als
de middelen tegen de veepest, de voordeelen der inenting, de opvoeding van kinderen.
Ook de mathesis vond in eene wijsgeerig aangelegde natuur als H e n n e r t zich meer
en meer tot de toepassing op de maatschappij geroepen; diens leerling Va n
S w i n d e n en niet minder de talentvolle jonggestorven N i e u w l a n d , gaven
getuigenis van den nieuwen, meer praktischen geest, die ook in de
natuurwetenschappen ten onzent was gevaren, deze stellend in dienst van de groote
maatschappij om hen heen en zich niet meer bepalend tot de studeerkamer of het
laboratorium van den liefhebber. Te y l e r ' s vorstelijke stichting gaf naast haar
‘eerste’ genootschap, dat zich zou bezig houden met alles wat ‘waarheid en vrijheid
in den christelijken godsdienst en den burgerstaat’ aanging, het aanzijn aan een
‘tweede’, dat zich zou wijden aan natuurkunde, dichtkunde, historie, teeken- en
penning-
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kunde en des erflaters rijke verzameling in een museum ‘ten algemeenen nutte’ zou
hebben te doen dienen. Va n M a r u m , reeds bekend door zijne dissertatie over de
bewegingen der vloeistoffen in de planten, zette zich in 1776 te Haarlem neder en
werd weldra de groote kenner van magnetische en electrische verschijnselen, die hij
als directeur van Te y l e r ' s museum een eind verder bracht.
Geestelijke en natuurwetenschappen beiden verlieten de studeerkamer om zich
meer te begeven in de maatschappij en aan het volk in breeder kring de zegeningen
te brengen van datgene wat tot nog toe slechts het deel van weinige bevoorrechten
was geweest. Het kon niet worden ontkend, dat de eigenlijke geleerdheid, die zich
van den vroegen morgen tot den laten avond in de stilte van het studeervertrek opsloot
en alleen voor geleerden werkte, achteruitging bij dat allengs overheerschend streven
naar popularisatie van de wetenschap, naar praktische toepassing van het zorgzuldig
opgespoorde, dat de universiteiten in verval waren en de studie er vooral bestond in
het nauwkeurig van buiten leeren van zorgvuldig samengestelde dictaten. Maar
daartegenover stond, dat de wetenschap thans in breeder kring haren invloed deed
gelden en zich gereed maakte om machtigen invloed te oefenen op de ontwikkeling
der nieuwe toestanden, die zich weldra over de gansche wereld heen zouden voordoen.
Ook de theologie kon zich - wij zagen het reeds - niet onttrekken aan dezen stroom.
Mannen als de leidsche hoogleeraren A l b e r t i , H o l l e b e e k en Va n d e n
H o n e r t schroomden niet in hun advies over de zaak van Va n d e r O s - de
moedige P a u l u s C h e v a l l i e r te Groningen, die de natuurwet zedewet noemde,
evenmin - om de vaan der tolerantie openlijk omhoog te houden tot diepe ergernis
van rechtzinnige gereformeerden als H o f s t e d e en B a r u e t h , als H o l t i u s en
C o m r i e , die heftig optraden tegen de door de leidsche geleerden aanbevolen
concessies aan de ‘arminiaansche’ beginselen. Zij en de hunnen wilden niet weten
van eenig toegeven op het gebied der dordtsche formulieren van eenigheid. De namen
‘sociniaan’, ‘pela-
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giaan’, ‘arminiaan’ weerklonken weder als van ouds: ‘kettersche’ gevoelens
betreffende de leer der rechtvaardiging door het geloof wekten hevigen strijd. Bij
gelegenheid der invoering van een in de plaats van den verouderden dreun der psalmen
van D a t h e e n reeds lang gewenschten nieuwen kerkzang door de Staten-Generaal
in 1775 ontstonden hier en daar, met name op Walcheren en in Maasland, hevige
onlusten, zelfs oproeren tegen het nieuwe psalmboek, dat intusschen spoedig algemeen
ingang vond. Er werd reeds gesproken van de noodzakelijkheid eener nieuwe nationale
synode tot behandeling der hoogloopende theologische en kerkelijke geschillen.
Maar de Staten der verschillende gewesten en ook reeds, wat de stemming in de Kerk
teekent, de meeste classes wilden van zulk eene vergadering op dordtschen trant niet
hooren en men onderdrukte menig theologisch getwist door een categorisch verbod
om er verder over te spreken. In Zeeland, in Friesland, in Holland, in Groningen
werd zoo herhaaldelijk een opkomend geschil over de leer der ‘heerschende Kerk’
in den staatsdoofpot gedaan, al schreven nog menigmaal heftige orthodoxen vinnige
door de vrome schare veel gelezen pleidooien. Maar de vrijzinnige mannen gaven
den strijd niet op en wisten hunne gematigde inzichten allengs meer en meer ingang
te doen vinden bij de predikanten. Een algemeene geest van gematigdheid heerschte
omstreeks 1780 ook in de ‘Groote Kerk’, zelfs H o f s t e d e en B a r u e t h gaven ten
slotte eraan toe. De instelling van het Stolpiaansch legaat in 1753 door een eenvoudig
burger te Leiden, met het doel om prijsvragen uit te schrijven ‘tot staving of van de
natuurlijke godsdienstleer of van de geopenbaarde zedeleer’ was evenzeer een teeken
des tijds als die van het Haagsch Genootschap in 1785, dat den tijd gekomen achtte
om tegenover dergelijke twijfelingen op te treden ‘ter verdediging der voornaamste
waarheden van den christelijken godsdienst inzonderheid tegen derzelver
hedendaagsche bestrijders’.
Gematigdheid en verzoening der uiterste gevoelens predikten vooral de
doopsgezinde en remonstrantsche dis-
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senters, de krachtige voorstanders van den nieuwen geest in alle richtingen, kerkelijk
en wetenschappelijk, staatkundig en maatschappelijk. Ook onder de Roomschen
begonnen velen zich af te vragen, of de tijd niet gekomen was om de oude
geloofsverschillen te begraven. In ieder geval moest - zoo werd onder de burgerij
meer en meer de overtuiging - een einde komen aan den in de 17de eeuw ook
staatkundig gevestigde voorrang der ‘heerschende Kerk.’ Al hielden de orthodoxe
predikanten, H o f s t e d e en B a r u e t h ook hier vooraan in de rij, vast aan de oude
suprematie, naar alle kanten bleek reeds, dat deze onhoudbaar was. De beide
regeerende Prinsen van Oranje zelf, als gematigde beschermers van alle godsdienstige
gezindten geprezen, lieten zich bij de Oost-Indische Compagnie achtereenvolgens
vertegenwoordigen door den Remonstrant Va n d e r P o o r t e n en den
Doopsgezinde H o p e ; de ‘wagters op Sions muren’ konden niet beletten, dat
luthersche en katholieke gemeenten zich alom met oogluiking der overheid vormden
in weerwil van het verzet, waarvan de ‘advocaat der vaderlandsche Kerk’ de
krachtigste uiting was. En zelfs deze hevige orthodox prees wegens het ‘stil gedrag
der hedendaagsche buiten-gezinten’ de ‘christelijke tolerantie’ van wege de
‘publycque Kerk’ aan tegenover de ‘bepaalde heerschzugt van sommige doldriftige
kerkelijken;’ maar van recht op onbeperkte godsdienstoefening voor die gezindten
wil hij nog niet weten, alleen van ‘conniventie’, van oogluiking, daar ook voor hem
‘vrijheid van geweten een onwaardeerbaar voorrecht is, waarvan men niet dan door
't onrechtvaardigst geweld kan beroofd worden.’ De andere gezindten waren evenwel
met die vrijheid van geweten niet meer tevreden; zij verlangden vrijheid van ‘exercitie’
als hun recht, als het recht van iederen mensch. Zij verlangden, dat er een einde zou
komen aan de afpersingen der schouten, baljuwen, burgemeesters en regenten, die
zich door de Roomschen in stad en land nog altijd geregeld recognitie- en
admissie-gelden lieten betalen voor het vergunnen van godsdienstoefeningen en het
toelaten van pastoors. Reeds in 1743 had de lutheraan N o o r d k e r k dit bij ge-
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legenheid van zijn pleidooi ten behoeve van een voor de amsterdamsche schepenbank
gebracht theologisch werk met luider stem laten hooren. Zoo werd de dag voorbereid,
waarop volle godsdienstvrijheid voor alle gezindten zonder eenige beperking zou
worden toegestaan gelijk thans reeds de dissenters zich feitelijk vrijuit lieten hooren
over onderwerpen van moraal en theologie. De ‘heerschende Kerk’ beleefde hare
‘laatste dagen.’ Mannen als de gebroeders L o o s j e s en H o u t t u y n , als
N o o r d k e r k en T r o t z oefenden in wijden kring grooten invloed in deze richting
door woord en geschrift; hunne geestverwanten Wo l f f en D e k e n niet minder.
Uit dien kring kwam in 1784 ook de ‘Maatschappij tot Nut van 't Algemeen’ voort,
welks oprichter, de brave M a a r t e n N i e u w e n h u y z e n , doopsgezind leeraar te
Monnikendam, zich ten doel stelde om niet alleen de ontwikkelden maar ook den
‘gemeenen man’ in de meerdere kennis ‘zoowel in het burgerlijke en godsdienstige
als in 't vak der nutte kunsten en wetenschappen’ te doen deelen. Hij wilde den
minvermogende als ‘hoofdoogmerk’ nemen, in het bijzonder door verbetering van
het ‘burger- en schoolwezen’, dat machtige middel van volksontwikkeling, waarop
omstreeks 1770 B a s e d o w en C a m p e te Dessau door geschriften en werkzaamheid
de aandacht hadden gevestigd en R o u s s e a u ' s ‘Emile’ een zoo grooten invloed
oefende. De nieuwe maatschappij telde binnen een paar jaren reeds honderden leden
in hare departementen, die weldra het gansche land omvatten en zich voor de
volksverlichting veel moeite gaven.
Een ‘volksleeraar’ wilde ook de jonge S w i l d e n s worden, die, door het duitsche
voorbeeld aangevuurd, zijn leven wilde wijden aan de hervorming van het
volksonderwijs, het groote middel van volksopvoeding. Zijn ‘Vaderlandsch A.B.
boek’ (1781) moest ‘noodwendige vaderlandsche kundigheden’ algemeen verspreiden
en daardoor de volksverlichting bevorderen. Hij wilde het volksgezang verbeteren
door ‘zedekundige’ liederen samen te stellen. Hij wilde de volkslectuur hernieuwen
door de uitgave van een nieuwen ‘Almanack en politiek zakboekje’,
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dat de plaats zou innemen der zotte, verderfelijke, soms walgelijke almanakken, die
den hoofdschotel van het lezend publiek uitmaakten. Hij wilde het onderwijs
onttrekken aan de Kerk, die het totnogtoe overheerschte, en het aan den staat
overdragen als de belangrijkste zaak, waarvoor deze had te zorgen. Met
N i e u w e n h u y z e n en de zijnen, wier denkbeelden ten deele ook onder invloed
van zijn ‘A.B. boek’ stonden, was hij van meening, dat de verspreiding van goedkoope
en eenvoudige verhandelingen van groot belang was, ‘ter verbetering van verstand
en wandel.’ Meer en meer begon zoo de overtuiging veld te winnen, dat de lagere
volksklassen beter onderwezen moesten worden, dat kostelooze scholen in stad en
dorp moesten worden opgericht van regeeringswege of vanwege de diakonieën.
S i m o n S t i j l meende zelfs, dat de kinderen der armen gelijk de Spartanen ‘op
publiek gezag en kosten’ moesten worden opgevoed. Men dacht ten minste ernstig
aan dwang op de bedeelden om hunne kinderen ter schole te zenden ‘op proeve van
verstooten te zijn van allen onderstand.’ Zoo zouden de kinderen der armen ‘versierd
worden met beginselen der kennis van den christelijken godsdienst en zedelijke
deugden’, tevens met die eener ‘behoorlijke burgerlijke beroeping.’ Te Rotterdam,
Hoorn, Utrecht, Middelburg werden reeds van die scholen gesticht, waar arme
kinderen van beide seksen in lezen, schrijven, rekenen en zingen behoorlijk
onderwezen en aan goede orde gewend werden.
De kunst, de wetenschap onder het volk! werd meer en meer de algemeene leus in
verband ook met de staatkundige denkbeelden van den tijd, waarin niet meer het
belang van vorsten of regenten maar dat van ‘het volk’ op den voorgrond trad. ‘De
verbetering der wetenschappen baat niets, indien het volk zelve daardoor niet verbeterd
wordt’, riep S w i l d e n s uit. Van ‘het volk’. Daaronder verstond men nog steeds
niet dan bij uitzondering - de Maatschappij tot Nut van het Algemeen was er zoo
eene - ook den ‘gemeenen man’; waar in dezen tijd van volksinvloed en
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volksheerschappij werd gesproken, daar dacht men bijna uitsluitend slechts aan den
breeden kring der burgerij, die nog altijd uitgesloten was van allen geregelden
staatkundigen invloed. Wat in de dagen van prins W i l l e m en L e i c e s t e r scheen
te naderen, wat in de 17de eeuw met straffe hand was onderdrukt, wat in 1748 zich
luider dan ooit in de Republiek had doen hooren, kwam thans met grooter kracht op.
De stedelijke burgerij wilde het niet langer dulden, in den hoek geschoven te worden
door de patriciërs, wier wanbeheer ook na de verheffing van den Prins nog niet gestuit
was, die zich hier en daar zelfs met de hunnen, door een soort van uniforme kleeding
als de aangewezen heerschers ook uiterlijk, begonnen te onderscheiden van de ‘kerels’,
die zij minachtten.
De geschriften der engelsche en fransche democraten en de sympathie met den
amerikaanschen burgerstaat hadden op die stemming der burgerij een grooten invloed.
Vol geestdrift spraken Va n d e r C a p e l l e n en de zijnen over den ‘hartelijken
mannenkost’, door P r i c e , P r i e s t l e y , F l e t c h e r en T i l l o t s o n , door
R o u s s e a u en de Encyclopedisten in meer algemeen-wijsgeerigen vorm den
tijdgenooten opgedischt. Zij wilden ‘'s volks alvermogen’ stellen in de plaats der op
‘bedrog en geweld’ berustende aristocratische regeeringsvormen, de steunsels van
hen, die ‘met laarzen en sporen geschapen’ meenden te zijn ‘en het overige
menschelijk geslagt met zadels op de ruggen.’ Zij kwamen op voor de ‘heilige regten
des volks’, die zij ‘heiliger dan die der overheden’ achtten. Zij schroomden niet om
die denkbeelden onder de burgerij te brengen door de vertaling der geschriften van
genoemde auteurs die krachtig in dien geest konden werken. Zij achtten zich daarom
nog geen tegenstanders der stadhouderlijke regeering; integendeel, zij verklaarden
zich voor een op den volkswil berustende monarchie liever dan voor eene
aristocratische republiek als de onze nog kon heeten. Zij zagen intusschen op Amerika
als het ideaal van een volksstaat - Amerika, door sommigen hunner als hun ‘tweede
vaderland’ begroet, in proza en dichtmaat toegejuicht als het land van belofte,
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als de bakermat der nieuwe vrijheden. En nog verder ging R o u s s e a u , de
veelbewonderde, in zijn ‘Contrat social’ de bestrijder van alle maatschappelijke
ondergeschiktheid, de verkondiger der ideale heerschappij van het individu, vrij van
alle banden, in volle vrijheid alleen gehoorzaamd aan de Rede, getemperd door het
Gevoel. De menschen, in vrijheid geboren, hebben tot tempering van die vrijheid
volgens hem die vrijheid gebonden, vrijwillig gebonden door een ‘maatschappelijk
verdrag’, waardoor het mogelijk wordt in vrijheid te leven. Niet de goddelijke rechten
der koningen, niet het geweld der aristocratieën maar de vrije wil der menschen is
de grondslag aller maatschappelijke verhoudingen. In dichterlijke taal schildert hij
de voordeelen dezer nieuwe theorie, blijkbaar in de eerste plaats gericht tegen het
vorstelijk despotisme in Frankrijk, maar ook bruikbaar tegen dat van regenten als
die der Republiek. Zijn ‘Discours de l'inégalité parmi les hommes’ wijst op den
natuurstaat als den eenvoudigsten en het meest alle vrijheid waarborgenden toestand
tegenover de verouderde conventioneele maatschappij zijner dagen, de overvoerde,
overdreven verhoudingen op maatschappelijk gebied. Geen geschriften hebben meer
dan deze alle denkbeeld van gezag ondermijnd en daartegenover het oog doen richten
op wat men den ‘volkswil’ noemde.
Maar veel onklaarheid heerschte zoowel bij deze schrijvers, bij R o u s s e a u zeker
niet het minst van allen, over de wijze, waarop een en ander kon worden toegepast.
Hoe zij zich dien volksinvloed hadden voor te stellen, daarover waren Va n d e r
C a p e l l e n en de zijnen het noch met zichzelven noch onder elkander eens: van een
uitgewerkt program van staatshervorming in dezen zin was vooralsnog geen sprake;
alleen van verandering van alles wat met de nieuwe theorieën van volksheerschappij
openlijk scheen te strijden. Geen stadhouderlijke willekeur, steunend op een stelsel
van intrigue en factiegeest; geen militaire jurisdictie, overblijfsel van middeleeuwsche
absolute vorstenmacht; geen sporen meer van de ‘slavernij’ der overijselsche
drostendiensten, overblijfsel van middeleeuwsche lijfeigen-
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schap. Maar bovenal: niet langer de tirannie der regenten uit een belangzuchtige
klasse, die welvaart en aanzien van den staat opofferde aan de kans op eigen voordeel
en daardoor de natie aan den rand van den afgrond had gebracht, geestelijk en
stoffelijk, staatkundig en maatschappelijk!
Want hoe stond het thans met die welvaart, met dat aanzien?
Juist in deze jaren (1782) stelde Va n d e S p i e g e l , toen nog raadpensionaris
van Zeeland, voor zichzelven om later te ‘resumeeren en breeder uyt te werken’ eene
memorie op over de ‘intrinsique en relative magt van de Republiek’ op dat oogenblik.
Hij komt daarin op tegen de meer en meer vernomen bewering, dat de ‘inwendige
magt’ van den staat geheel en onherroepelijk in verval zou zijn. Men klaagde over
de achteruitgang van den handel, maar was deze werkelijk wel zoo sterk? Dat er
thans minder groote winsten werden gemaakt dan in het tijdperk van den hoogsten
handelsbloei omstreeks 1648 was niet te ontkennen: de zware concurrentie was
daarvan hoofdoorzaak. Daartegenover echter stond, dat de toen nog onbelangrijke,
immers schaarsch bezochte west-indische koloniën thans met 200 schepen jaarlijks
in het verkeer waren opgenomen en ontzaglijke winsten gaven, dat rijken als Rusland
en Polen eerst in de 18de eeuw hunne volle ontwikkeling begonnen te krijgen, dat
nieuwe handelsartikelen: tabak, koffie, thee, schatten aanbrachten, dat de overal in
Europa toegenomen weelde een aantal nieuwe luxe-fabrikaten in den handel had
gebracht, dat geld- en wisselhandel in verband met den hier te lande aanwezigen
kapitaalrijkdom in de laatste jaren een groote vlucht hadden genomen, dat de
‘geriefelijkheden’ voor den handel door lager interest, beter postverkeer,
gemakkelijker assurantie, geregelder wisseldisconto zeer waren toegenomen. Kortom,
sommige takken van handel mochten achteruitgegaan zijn, in het algemeen was het
‘absurd’, meende hij - van uit zijne studeerkamer - om van verval te spreken.
Intusschen, hij zou dit laatste niet hebben willen beweren van de Oost-Indische
Compagnie, dien zuil van
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den staat. Zij was onmiskenbaar en naar de algemeene opinie in verval en het hoogste
regeeringsbeginsel, waarvan men onder den gouverneur-generaal M o s s e l en zijne
opvolgers Va n d e P a r r a , Va n R i e m s d i j k en D e K l e r k sprak, was ook
hier: ‘het zal mijn tijd wel uithouden’. Van Va n I m h o f f 's hervormingsplannen
was sedert lang geen sprake meer. Indië werd overstroomd door ‘fortuinzoekende’
Europeanen van slecht gehalte, die als ambtenaren der Compagnie er alleen op uit
waren hunne zakken te vullen. Voormalige schoenmakers, kleermakers, slachters,
verloopen regentenzonen, onkundige en onbruikbare sujetten bekleedden in Indië
de voordeeligste ambten, al konden zij nauwelijks lezen of schrijven. Het aantal
‘onderkooplieden’ van die soort was grooter dan ooit. Hunne vrouwen waren in den
regel al niet van beter gehalte en brachten door haar gedrag de europeesche of
half-europeesche samenleving in Indië in opspraak. Smokkelen en stelen was een
algemeen gebrek bij ambtenaar en vrijburger. De predikanten gaven zich meer moeite
voor het aanleeren van kaartspel en het bezoeken van drinkgelagen dan voor hunne
studie en de belangen hunner Kerk. In deze omstandigheden was de achteruitgang
der Compagnie geen verwonderlijk feit. Het verwaarloosde Batavia zelf, in 1760
nog met 16000 zielen, zonkin 1780 tot een bevolking van nauwelijks 12000, waarvan
slechts enkele honderden Europeanen en daaronder niet de helft Nederlanders waren.
En al leefden die enkele honderden als prinsen in overmatige weelde, zoodat bijna
ieder Europeaan een koets had, zilveren huisraad, juweelen, met gouden knoopen
versierde kleeding, het houden van een groot aantal slaven zeer gewoon was, zoodat
zelfs ieder soldaat zijn slaaf had, die zijn zonnescherm droeg - de Compagnie zelve
had niet op ruime inkomsten te roemen.
Het kapitaal der Compagnie, waarmede zij werkelijk handel kon drijven, was bij
de nieuwe verhoudingen in het wereldverkeer veel te gering, nauwelijks 11 à 12
millioen; hare 25 vaartuigen jaarlijks waren veel te weinig; op haren handel in Indië
won zij nog tusschen 1 en 1½ millioen, maar haar geheele handelsstelsel, hare
inrichting bleek meer
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en meer verouderd en bij het einde van haar octrooi in 1774 gingen van vele kanten
stemmen op, dat de tijd van ingrijpende hervorming gekomen was. Twee jaren lang
bleef de zaak hangende en vooral Utrecht, dat bij de Staten-Generaal op de benoeming
eener ‘commissie van redres’ aandrong, wees op den kritieken toestand, waarin zich
de Compagnie bevond, in weerwil van alle zorgvuldig bewaarde geheimzinnigheid
harer administratie zonneklaar blijkend uit de aanhoudende daling harer actiën en
dividenden. Maar hare belangzuchtige bewindhebbers en ambtenaren wisten dit plan
te voorkomen en onder medewerking van den Prins werd den 12den December 1776
door de Staten-Generaal besloten het oude octrooi nogmaals voor 20 jaren te
verlengen, weder tegen eene recognitie van 3% van de uitdeelingen ten behoeve van
de admiraliteiten. Zoo gingen de zaken der Compagnie denzelfden sukkelgang verder.
Hare dividenden, die in 1757 nog 20% haalden, waren, na een korte vleug van herstel,
van 1771 tot 1782 niet hooger dan 12½%; hare actiën, in 1750 nog 594% en in 1765
ongeveer weder op die hoogte, waren in 1780 op weinig meer dan 300% gedaald.
Leening op leening moest haar verloopen staat ophouden.
Reeds toonde de loop der zaken in Voor-Indië, waar de kantoren der Compagnie
feitelijk onder het toezicht der thans daar oppermachtige Engelschen kwamen, sedert
C l i v e er het engelsche gezag had bevestigd en de onverbiddelijke H a s t i n g s
diens sporen volgde, dat de engelsche Compagnie ten volle bereid was om de erfenis
der hollandsche te aanvaarden. C l i v e had M o s s e l reeds gedreigd met een bezoek
te Batavia en engelsche schepen hadden bij Batavia het strijken der vlag geëischt
van de vaartuigen der Compagnie. De enkele zwakke pogingen van Batavia en Ceilon
uit om het aanzien der nederlandsche handelsmarkt te herstellen leverden weinig
anders op dan hevige klachten van de zijde der Engelschen ook in Den Haag: de
handel onzer voor-indische kantoren in salpeter en katoenen kleedjes, toen de
voornaamste artikelen, geschiedde feitelijk slechts door engelsche bemiddeling en
werd van
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steeds minder beteekenis, terwijl op Sumatra's westkust de engelsche macht zich van
de belangrijkste punten meester maakte en zich ook op andere plaatsen, zelfs op Java
liet gelden. Dat de Compagnie een gemakkelijke prooi der Engelschen zou worden,
viel reeds niet meer te betwijfelen en overal in Indië, ook aan de Kaap, maakte men
zich in dit opzicht weinig illusie van de toekomst, want er was niet de minste
voorziening tegen een aanval gemaakt en enkele oorlogsschepen zouden voldoende
zijn om de hollandsche macht in Azië te vernietigen. Alles sprak van veroudering,
vermolming, verval: de Compagnie was, zeide M o s s e l reeds, ‘een zinkend schip,
't welk met pompen boven water wordt gehouden’.
En de altijd kwijnende Westindische Compagnie, wier aandeelen thans op 35 à
36%, wier dividenden op 3 à 4% waren gedaald, was al niet in beteren staat: zij
sleepte haar bestaan met moeite voort.
En waar deze machtige handelslichamen ziender oogen wegzonken, moest ook
de handel in het moederland ernstig verlies lijden, want - en dat was een der
voornaamste oorzaken van het verval, dat Va n d e S p i e g e l , onbekend met den
werkelijken handel, niet meende te kunnen zien maar dat de Hollandsche Maatschappij
in 1775 tot het uitschrijven van een prijsvraag bewoog - de nederlandsche koopman
bewandelde over het algemeen nog precies dezelfde paden, die onder gansch andere
verkeersverhoudingen zijn vaderen hadden bewandeld; de boeken, waarin L e
M o y n e en L e L o n g in het begin der eeuw de theorie van den koophandel hadden
ontwikkeld, bleven ook thans nog, in weerwil der aanmerkelijke wijzigingen in
omvang, loop en middelen van verkeer, zijn evangelie. Wat wisten de groote
handelslui der 17de eeuw van dergelijke handelscatechismen? Zij leerden den handel
zelven. Maar thans: ‘nering zonder verstand, is verlies voor de hand’; de
‘geriefelijkheden’ waren er wel, de uitbreiding van het handelsterrein bestond
werkelijk, maar - wat meer was dan dat alles - het ontbrak aan de oude wakkerheid,
den ouden durf, die den nederlandschen koop-

Onze Eeuw. Jaargang 4

95
man groot gemaakt had, maar thans het deel scheen geworden te zijn van den machtig
omhoog strevenden mededinger aan de overzijde, die de verouderde handelswegen,
de gebrekkige handelsmethoden had verlaten en met nieuwe denkbeelden, met jonge
veerkracht, met nieuwe beginselen de nieuwe wereld van handel en verkeer kwam
veroveren. Dan nog was er de zware concurrentie van Marseille, dat een groote vaart
op de Levant had gekregen; van Rusland, dat zijn eigene fabrikaten, zijn linnens,
zeildoek, servetten, zijn gezaagd hout en zijn touwwerk thans voor eigen rekening
zoo hier als elders invoerde; van Hamburg en Bremen, die jaarlijks groote vloten
naar de Witte zee, naar Portugal, Spanje en de Middellandsche zee zonden, een
aanzienlijke vrachtvaart onderhielden en langs Elbe en Wezer met het duitsche
binnenland gemakkelijk in betrekking stonden; van Stettin en Koningsbergen, die
mèt den pruisischen staat krachtig vooruitgingen in handel en zeevaart; van Oostende,
dat sedert 20 jaren weder een belangrijke uitvoerhaven voor de Oostenrijksche
Nederlanden was en daar allerlei grondstoffen voor de fabrieken invoerde. En voorts
- een enkel auteur wijst erop - door het verloopen der stroomen was een deel onzer
zeegaten veel minder bruikbaar geworden voor groote schepen; zoowel Amsterdam
als Rotterdam begonnen de nadeelige gevolgen daarvan te ondervinden en er werd
reeds gedacht aan middelen om door het graven van kanalen naar zee den toegang
tot die voorname havens te verbeteren. Bovenal, de nederlandsche koopman, door
den speculatiegeest aangegrepen, begon den warenhandel, den ‘waren handel’, op
te geven. In den geldhandel stak hij thans eerder zijn kapitaal, voorzoover hij zich
niet tevreden stelde met het innen van rente uit geleend geld, het wagend in gevaarlijke
speculatiën. En wie er nog aan goederenhandel deed, dreef dien meestal niet meer
voor eigen rekening doch ‘in commissie’, wat de nederlandsche scheepvaart zeer
deed achteruitgaan, nu een groot gedeelte der goederen voor buitenlandsche rekening
ging. Eindelijk, de tallooze bankroeten der laatste jaren hadden het krediet, de ziel
van alle verkeer, hier te lande zeer ondermijnd en
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daarmede ook den handel een zwaren slag toegebracht; het minder soliede ook in de
aflevering van waren had het vertrouwen op den nederlandschen koopman zeer doen
dalen.
Dat de handel werkelijk achteruitging, was, wat Va n d e S p i e g e l ook moge
beweren, een onomstootelijk feit, maar even waar was het, dat die bij behoorlijke
behartiging door den koopman zelven niet, ten minste niet in die mate, had behooren
achteruit te gaan. Het voorbeeld van Friesland, dat zich in 1780 nog beroemen kon
op 2000 schepen voor de vrachtvaart van en naar het Noorden, naar de engelsche en
fransche havens, zelfs naar de golf van Biscaye, Spanje en Portugal getuigt daarvan;
zoo ook het herhaaldelijk in die dagen vastgestelde feit, dat de oude
handelsbetrekkingen nog op verre na niet verbroken waren en alleen schromelijk
werden veronachtzaamd voor de dwaalwegen, waarop thans de nederlandsche
koopman zich bij voorkeur bewoog.
En zoo stond het ook met landbouw en nijverheid.
Va n d e S p i e g e l wijst wat den eerste betreft wel op het met menschen ‘als
bezaaide’ platteland der Republiek, op de talrijke tot steden aangegroeide dorpen,
op de krachtige ontwikkeling van den landbouw in Brabant en de ‘bovenprovinciën’,
waar graan, boekweit en tabak, in Zeeland meekrap, steeds meer velden overdekten,
op de duizenden gemeten, die in Staats-Vlaanderen, in de zeeuwsche en hollandsche
polders en droogmakerijen werden aangewonnen en aanstonds dienstbaar gemaakt
aan den landbouw, vooral aan de aardappelteelt. Maar het viel bij den algemeenen
toestand van onzen bodem niet te ontkennen, dat de nederlandsche staat van landbouw
alleen, of zelfs in hoofdzaak, niet leven kon, zoolang niet de uitgestrekte heidegronden
- een ‘schande’, zegt Va n d e n H e u v e l , ‘voor het gemeenebest’ - door verdeeling
der gemeene landen, door bemesting en draineering bruikbaar waren gemaakt.
Evenmin van de veeteelt, die ook in dezen tijd zich weder begon te herstellen van
de verliezen, door de in de 18de eeuw telkens optredende en zonder veel vrucht
bestreden veepest geleden en weder bij den uitvoer, zoo van vee als van boter en
kaas, zich krachtig deed gelden.
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Veel minder goeds viel er van de visscherij te zeggen. De emder haringcompagnie
vermeerderde de concurrentie en wist in 1775 een verbod van invoer van hollandsche
haring te verkrijgen; Denemarken deed hetzelfde; Nieuwpoort en Oostende kwamen
als visschershavens op. Ook Va n d e S p i e g e l geeft volmondig toe, dat de
visscherij in verval is, en L u z a c spreekt ervan in dezelfde bewoordingen, al erkent
hij, dat hier nog omstreeks 25000 menschen alleen van de haringvangst leven. Maar
wie zou kunnen beweren, dat de nauwelijks 150 buizen, door premiën eerst van wege
Vlissingen, later ook van de Staten van Zeeland, ten slotte van die van Holland, die
in 1775 f 500 voor iedere uitvarende buis uitloofden, met moeite in de vaart gehouden,
de talrijke visschersfamiliën, en wie er verder van de haringvaart bestonden, naar
behooren konden doen leven? Ook de walvischvangst had krachtige ondersteuning
noodig, in weerwil van de bekende ‘irreguliere’ voordeelen uit den handel met de
Eskimo's, en verkreeg die evenals de haringvisscherij in 1777 in den vorm van
premiën; maar toch daalde het aantal schepen van ruim 100 in 1750 tot 60 à 70 in
de jaren vóór 1780.
Maar, hoe groot het verval van handel en visscherij mocht zijn, nog erger stond
het omstreeks 1780 met de reeds geruimen tijd dalende nijverheid, zoowel wat de
‘manufacturen’ aangaat, de door afzonderlijke personen thuis bewerkte produkten
der nijverheid, als ten opzichte der fabrieken. Slechts enkele bedrijven, de zoutziederij,
de olieslagerij, de bleekerij, de stijfselfabricage, de diamantslijperij hielden het nog
vol. De goedkoopere stoffen uit het buitenland, hier ingevoerd, hadden vele hier te
lande gemaakte artikelen van de markt verdrongen; sommige kooplieden hadden,
om zich van de vaststelling der prijzen meester te maken, langen tijd die
buitenlandsche artikelen beneden de waarde verkocht en daardoor vele inlandsche
fabrieken te gronde doen gaan; de hoogere levensstandaard, het gevolg van den
meerderen rijkdom hier te lande, had ook de loonen tijdelijk doen verhoogen en
daardoor het fabrikaat in prijs doen stijgen, zoodat men minder goed
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met het buitenland kon concurreeren, al was door den lagen rentestandaard het geld
gemakkelijker te verkrijgen. A d r i a a n R o g g e spreekt in zijn bekend werk ‘Over
den grond van Neerlands koophandel’ van de aanzienlijke menigte
suikerraffinaderijen, ververijen, weverijen, rolreederijen en dergelijke, die wegens
de concurrentie verplaatst waren naar Hamburg, Berlijn, St. Petersburg, naar Spanje
en Frankrijk, van de concurrentie der zweedsche en russische houtzaagmolens, zoodat
binnen 30 jaren meer dan 100 balkzaagmolens waren afgebroken en buitenslands
gezaagd hout thans bij menigte werd ingevoerd. De scheepsbouw beteekende weinig
meer, de lijnbanen verdwenen, het delftsche aardewerk had op de markt voor engelsch
en rouaansch porselein, de hollandsche hoedenfabricage in het gebruik voor de
brabantsche moeten wijken; de utrechtsche gesponnen tabak werd thans in den
vreemde bewerkt; de brouwerijen hadden door het opkomen van den jenever als
volksdrank onbeschrijfelijk veel verloren, al bloeide Schiedam door zijne branderijen
en stokerijen meer dan ooit; de boekennering bepaalde zich thans tot het vertier van
hollandsche boeken, terwijl die van fransche en latijnsche ten eenenmale onbeduidend
was geworden; de hollandsche en geldersche papierfabrieken, eertijds leveranciers
voor de wereld, waren door de fransche en pruisische overvleugeld, in verband met
het verbod van uitvoer van lompen uit Frankrijk en Pruisen; de amsterdamsche gouden zilverstoffen, damasten, fluweelen en brokaten behoorden tot het verledene; de
zijdeen tressenfabrieken waren te gronde gegaan; de fraaie en soliede maar dure
utrechtsche en leidsche lakens waren door goedkoopere buitenlandsche soorten
verdrongen; de linnennijverheid was veelal naar Westfalen, Silezië, België verloopen,
al kwamen ook de buitenlandsche linnens nog naar Haarlem om gebleekt en dan als
‘hollandsche linnens’ op de markt gebracht te worden; de touwslagerijen leverden
niet eens genoeg voor het gebruik der hollandsche schepen; de katoendrukkerijen
waren lang niet meer wat zij geweest waren; de leidsche laken-, grijn-, saaifabrieken
klaagden over achteruitgang - 3600 stukken laken jaarlijks tegen-
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over nog 6400 in 1749, 3600 stukken grijn tegen 14000 in 1750, 400 stukken saai
tegen 750 in 1747; wel hielden de leidsche dekenfabrieken zich nog staande en was
de aanwas van warp- en fusteinfabricage volgens L u z a c ‘niet te versmaden’, maar
dit kwam in geen vergelijking met den achteruitgang in andere takken, die, in
arbeidsloon - het gemiddeld loon was 3 à 4 gulden per week - berekend, te Leiden
alleen vergeleken met 1752 meer dan 1 ½ millioen gulden 's jaars schade deed; de
enschedeesche bombazijnen, bontjes en lakensche pijen, de kamper duffels, de
kamper, zwolsche en haarlemsche ‘langetten’ (goedkoope mutsenkant) zagen uit
naar nieuwe debouchés in het voor de vrijheid strijdende Amerika; de fabricage van
stoelen te Deventer, de wolspinnerijen, de kousenfabrieken stonden bij gebrek aan
afzet geheel stil; alles nog afgezien van de tallooze kleinere ‘manufacturen’ als die
der over het algemeen in beteren staat - met een loon van 7 à 8 gulden 's weeks verkeerende timmerlieden, metselaars, kleedermakers, schoenmakers, koperslagers,
loodgieters en andere ambachtslieden, wier bedrijf onder dien algemeenen
achteruitgang bitter leed. L u z a c spreekt dan ook met bekommering over de
‘doodschheid’ onzer vroeger bloeiende binnensteden, die men met ‘traanende oogen’
aanzag. En van alle kanten komen de klachten. Het weelderige Broek in Waterland,
dat vroeger geen armoede kende, zag nu jaarlijks zijn welvaart afnemen; andere
vroeger bloeiende noordhollandsche dorpen als Schagen, Assendelft, Wormer en
Sloterdijk worden als ‘halfvervallen’ aangegeven; nog andere zagen hunne
veelbezochte markten verloopen, hunne huizen in verval, hun drukke vrachtvaart op
de naburige steden staken.
Het armwezen begon onder die omstandigheden diepe zorg te veroorzaken in vele
steden en dorpen, die ‘met behoeftigen opgevuld’ werden. Men dacht ernstig aan
wederoprichting van de vervallen fabrieken met bijeengebedeld kapitaal, met
staatshulp of door de diakonieën eenvoudig als tak van armenzorg: Deventer loofde
een prijs uit voor zulk een plan; het tijdschrift ‘De Koopman’ stelde een breed
onderzoek in naar de mogelijkheid eener
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dusdanige kunstmatige verheffing van de vervallen fabrieken en trafieken met het
doel om den armen werk te geven en zoo in de armoede in ons land het middel te
vinden tot handelsopbouw en rijkdom; de hoornsche reederij-compagnie had een
dergelijk doel - bedenkelijk voor eene gezonde ontwikkeling der nijverheid; het
Zeeuwsch Genootschap schreef in 1777 een prijsvraag uit, hoe het best ‘de armen’
in de Republiek ‘te onderhouden.’ Vooral op de linnenweverij, die thuis kon
geschieden en door vrouwen en kinderen worden beoefend, bleef de aandacht zeer
gevestigd. Men berekende, dat hiermede gemakkelijk een voor dien tijd behoorlijk
loon van 7 à 8 gulden door een huisgezin kon verdiend worden zonder dat de
vaderlandsche industrie erdoor werd benadeeld. Armhuizen verrezen overal; het
treurig lot van den ‘gemeenen man’, die van een karig loon levend in krotten van
huizen broodsgebrek leed, begon de algemeene aandacht te trekken. Men wilde niet
langer toelaten, dat de kinderen van den arme ‘ruw en ongodsdienstig’ zonder eenige
verstandelijke ontwikkeling werden opgebracht, dat de jongens, in hun jeugd op zee,
dan van het eene ambacht naar het andere loopend en ten slotte broodeloos
rondzwervend, aan allerlei ondeugden ten prooi vielen, dat arme meisjes, die eertijds
noch lezen en schrijven noch handwerk kenden en met koopwaren langs de straten
liepen, van kwaad tot erger kwamen. Op de scholen, wilde men, moest ook spinnen
en weven worden geleerd teneinde in het onderhoud te kunnen voorzien beter dan
door sjouwen en kaailoopen en te ‘leven zonder zorg en eeten op den borg en slaapen
bij de Diakony’, tot groot ongeluk der door huwelijken tusschen zulke ouders ontstane
gezinnen. Ook de dienstneming op de vloot of in de koopvaardij, waarbij, ten gevolge
der onvoldoende regeling van de uitbetaling der maandgelden aan de achterblijvende
gezinnen, deze dikwijls in diepe armoede verkeerden, diende beter te worden geregeld;
niet minder die bij het leger, want de soldatenvrouwen met kinderen volgden dikwijls
hare echtgenooten niet in de wisselende garnizoenen maar bleven armlastig achter,
waarbij
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nog in het oog viel te houden, dat de helft der toenmalige soldaten en matrozen
vreemdelingen waren, die zich aan hunne vrouwen weinig gelegen lieten liggen. Ook
de inrichting der van ouds bestaande diakonieën werd aan kritiek onderworpen,
evenals het beheer der zeer aanzienlijke sommen daarvoor door collecte of bij
schenking bijeengebracht. Er werd met nadruk gewezen op de schandelijke
misbruiken, die daarbij heerschten, op de onoordeelkundige wijze, waarop het geld
werd besteed, op de verzending van armen uit minder rijke gewesten naar het in den
roep van rijkheid en milddadigheid staande Holland, uit de dorpen naar de groote
steden, die daardoor kunstmatig met een aantal armlastigen werden belast verre van
evenredig met den eigenlijken toestand harer bevolking.
Maar ook hier begreep men, dat de oude lapmiddelen niet konden helpen, dat
handel en nijverheid, verspreiders van welvaart en geluk, niet door wijsgeerige
betoogen konden worden gered, noch door ‘offeranden van sugtende gebeden en
ieverige hemelsollicitatiën’, waarvan een schrijven in ‘De Koopman’ heil verwacht.
Men ging zich ernstig rekenschap geven van de moreele, staatkundige en economische
oorzaken, die tot het betreurenswaardig diep verval van handel en nijverheid hadden
medegewerkt. Men kende oorzaken genoeg. De zware lasten en de toenemende
hoogte der arbeidsloonen in verband met den algemeenen hoogeren levensstandaard
hier te lande; de toenemende concurrentie elders; de invoer van oost-indische en
amerikaansche waren en fabrikaten ten nadeele der gelijksoortige europeesche; de
toenemende afkeer van den wisselvalligen handel en de gevaarlijke nijverheid bij de
natie; de oneerlijkheid in den handel; de gebreken in de staatsinrichting, in het
bijzonder in de inrichting van het zeewezen en de scheepvaart; het verval der groote
compagnieën en daarmede in verband dat harer koloniën en bezittingen; de
toenemende onkunde der kooplieden in hun vak; het gebrek aan bekwame arbeiders;
de menigvuldigheid der bankroeten; de voortwoekering van list en bedrog, sluikerij
en oplichterij; de concentratie van den handel in drie, vier, vijf hoofdplaatsen:
Amsterdam,
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Rotterdam, Dordrecht, Leiden, Haarlem - dat alles werd aangegeven als oorzaak van
den treurigen toestand.
Ook hier werd vernieuwing, hervorming de algemeene eisch. En men bleef niet
bij den algemeenen eisch: ‘neem de oorzaken weg’; evenmin legde men zich neder
bij het feit en achtte alle pogingen nutteloos, al lieten zich sommigen in dien geest
hooren; ook de oprichting van genootschappen als de Oeconomische Tak, als de
hoornsche maatschappij van den predikant C o r n e l i s R i s scheen niet voldoende,
al konden zij helpen om langzamerhand betere economische begrippen ingang te
doen vinden; evenmin moest de hulp alleen gezocht worden bij den handel ten koste
der nijverheid of bij gedwongen gebruik van inlandsche stof voor kleeding. Ook hier
werd in de eerste plaats gewezen op de noodzakelijkheid van staatshervorming, van
herstel van het aanzien van den staat naar binnen en naar buiten. Maar dan verder
wees men op de denkbeelden, die in de dagen van W i l l e m I V reeds waren
ontwikkeld. Ook voor L u z a c is het vrijhavenstelsel het groote middel van herstel
voor onzen handel en onze fabrieken, een ‘gelimiteerd porto-franco’, waarbij met
de belangen der nijverheid rekening is gehouden en tevens met die der in hunne
inkomsten bedreigde admiraliteiten, die de konvooien en licenten niet kunnen missen
maar in rechten op dienstboden, rijtuigen, koffie- en theehuizen, logementen enz.
vergoeding zouden kunnen vinden. Ook hier is vrijheid de panacee. Staatshervorming
met behoud van den grond van den vrijen regeeringsvorm, ontlasting van den handel,
tegengaan van sluikerij, belasting op de weelde, het verleenen van tijdelijke gunsten
en vrijdommen aan fabrikanten, vrijheid voor fabrieken en trafieken ten platten lande
om dit te onttrekken aan de eeuwenlange stiefmoederlijke behandeling door de
overheerschende steden, verheffing der koloniën door beter bestuur, herstel van het
krediet door meerdere goede trouw in het verkeer en beter wetten op de bankroeten,
wettelijke beteugeling van woeker, actiespel en onderkruiperij, betere scheepsbouw,
wering van marskramers en pakkedragers uit stad en land, ontginning
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van woeste gronden, bevordering van den aanplant van den aardappel - het goedkoope
en hier te lande gemakkelijk te verbouwen voedingsmiddel - in plaats van het duurdere
graan, verplichting der west-indische koloniën om nederlandsche stoffen te gebruiken,
beter en algemeener onderwijs in handelskennis, aanstelling van ervaren consuls
buitenslands, oprichting van genootschappen tot aanmoediging van handel en
fabrieken, volksopvoeding in het algemeen. Va n d e n H e u v e l , R o g g e en
Z i l l e s e n wijzen met nadruk op de noodzakelijkheid om door verheffing van eigen
nijverheid ook den grondslag te scheppen voor eigen handel, die, naar zij meenden,
vooral door die eigen nijverheid werd gevoed; verder op de betrachting van de deugd
der zuinigheid in plaats van den ook bij den koopman heerschenden overdaad, op
verzuim, eigen schuld en luiheid, op de noodzakelijkheid van goede staatsinstellingen.
Zoo moeten naast de zedelijke ook staatkundige en economische middelen staan,
allen in den geest der vrijheid, die ook in deze opzichten het algemeene redmiddel
moest zijn om de verloren welvaart te herwinnen, om een einde te maken aan de
heerschende ellende, om de onvermijdelijke ineenzinking van den staat te voorkomen.
Het was de vraag, of de staatkundige omstandigheden zouden toelaten deze idealen
te verwezenlijken, of de ‘vrijheid’ in staat zou zijn al deze voordeelen te bewerken.
Er waren twijfelaars, er waren ontkenners bij menigte. Er waren talloos velen in het
misschien meer dan eenig ander volk aan het oude, het traditioneele, het aan de
praktijk der voorvaderen gehechte volk der Nederlanden, die van al deze nieuwigheden
niet wilden hooren, er niet tegen schreven of spraken maar een star verzet stelden
tegenover den aandrang, den onbesuisden aandrang dikwijls der geestdriftige
aanhangers van het nieuwe. De bedachtzame ouderen schudden het hoofd over de
wilde ideëen der jongeren. Maar dezen gaven den moed niet op en omstreeks 1780
durfden zij nog hopen, dat de tijd niet verre meer zou zijn, waarop hunne idealen
van vernieuwing en hervorming werkelijk in vervulling zouden komen. Zij waren
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in ieder geval bereid om ervoor te lijden en te strijden vol verwachting omtrent den
afloop van dien strijd voor het goede, ware en schoone, waarvan hunne geliefde
auteurs hen in zoo medesleepende taal hadden gesproken - een geestdrift, waaraan
het sentimenteele karakter van den tijd niet ontbrak, maar die, in hoe hoogdravende
termen dikwijls zich uitsprekend, daarom toch niet minder ernstig bedoeld was.
Wat meent men: is de tijd niet rijk aan nieuwe denkbeelden, aan gedachten van
hervorming en hernieuwing, verbetering en herstel?
Maar de groote hervormingspartij stuitte op verschillende bezwaren. Noch bij den
Prins, den welmeenenden maar zwakken en aan het oude gehechten W i l l e m V;
noch bij zijne middelmatige omgeving; noch bij de op hun recht staande oude
regentenpartij, bevreesd voor verlies van haren invloed; noch bij de lagere volksklasse,
onontwikkeld en blindelings aan het stadhouderlijk gezag gehecht, iederen inbreuk
daarop als aanval op Oranje bestraffend - vond de door enkele edellieden en regenten
van goeden wil geleide middenklasse steun. Zelve zich nog niet ten volle bewust van
wat zij begeerde, zelve krachtige leiding missend, aangevoerd door onderling
twistende personen, van wie velen alleen vernedering van het erfstadhouderlijk gezag
wenschten, anderen voor de volksheerschappij zelve bevreesd waren, was zij te zwak
voor hare taak.
Maar bovenal: de man ontbrak, de krachtige persoonlijkheid, die, door zijn genie
zijn omgeving beheerschend, vorm geeft aan wat allen dikwijls half bewust of
onbewust bezielt, die weet aan te voeren in den strijd, tegen te houden op de helling.
O, er is zooveel waarheid in C a r l y l e ' s beroemd boek ‘On heroes’, al is met zijn
meer op wijsgeerige overweging dan op kennis van historie gegrond woord niet alles
gezegd! Hij spreekt van ‘the light which enlightens, which has enlightened the
darkness of the world; and this not as a kindled lamp only, but rather as a natural
luminary shining by the gift of Heaven; a flowing light-fountain of native original
insight, of manhood and
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heroic nobleness - in whose radiance all souls feel that it is well with them.’
Welnu, zulk een lichtfontein was er niet in ons land, waarvan een F r e d e r i k II
toen in dien geest kon zeggen: ‘il n'y a pas de tête en Hollande.’ Noch de overijselsche
landjonker Va n d e r C a p e l l e n t o t d e n P o l l , talentvol en geestdriftig maar
heet- en warhoofdig staatsman; noch de dertigjarige P i e t e r P a u l u s , geleerd en
gematigd, kalm en overwegend, maar geen volksleider; noch D e G y s e l a e r en
Va n B e r c k e l , allereerst prinsenhaters, geen hervormers; noch de brave ‘vader
H o o f t ’, de deftige amsterdamsche burgervader; noch de heftige V r e e d e en
F i j n j e of de sabelzwaaiende D a e n d e l s ; noch de sceptische franeker hoogleeraar
Va l c k e n a e r ..... Men zocht elders wat men hier niet vond: leiding. Men zocht
steun bij de fransche regeering, die van de wenschen der democraten geen begrip
had en hen alleen wilde gebruiken tegenover engelschen invloed, als een ‘faktie’,
niet als een hervormingspartij. Als een ‘faktie’ is zij ten slotte met hare eischen
opgetreden, haar eigen oorsprong uit de algemeene behoeften verloochenend, als
een ‘faktie’ door pruisisch geweld ten onder gebracht.
Met haren val in 1787 verdwijnt de kans op succès voor hare eigenlijke
bedoelingen, die, had zij gezegepraald, veel van het goede, wat in de denkbeelden
der groote fransche Revolutie zat opgesloten, in ons land reeds te voren had kunnen
verwezenlijken. En toen na den smadelijken val der oude Republiek in 1795 de
ballingen terugkeerden en de leiding in handen namen, geraakte de nieuwe staat in
den maalstroom dier weldra ontaarde Revolutie. Maar dit gemis aan gevolg moge
het oordeel over de beweging der geesten omstreeks 1780 hebben verduisterd, het
neemt niet weg, dat die beweging een groote beteekenis heeft als de dageraad eener
nieuwe toekomst, die na langer dan een halve eeuw van worsteling onder vallen en
opstaan, in 1848 eerst voorgoed is gekomen onder de geniale leiding van den grooten
T h o r b e c k e , gesteund door een nieuwen kring van geestdriftige jongeren.
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Rusland en Engeland in het Midden-Oosten en de Russische
Financiën
Door Peregrinator.
Nu de Perzische, of, zooals men in den laatsten tijd gewoon is te zeggen, de
Midden-Oostersche quaestie voor de zooveelste maal in een acuut stadium is getreden,
is het misschien nuttig Uwe lezers op de hoogte te stellen van de portée dier quaestie,
na te gaan in hoeverre zij van invloed kan zijn op de Europeesche politiek, en uit de
teekenen des tijds te trachten een beeld van de toekomst te ontwerpen.
Allereerst dienen wij ons rekenschap te geven van den toestand zooals wij dien
heden in Perzië vinden, en na te gaan hoe het staat met de omliggende landen.
Wat de huidige toestand van Perzië betreft, zoo vinden wij in de eerste plaats een
monarch en eene regeering die de doorslaandste bewijzen afleggen van onnoozelheid
en onbekwaamheid tot regeeren, van algeheele onmacht om de omstandigheden ook
maar voor een oogenblik te beheerschen, en van eene erbarmelijke hulpeloosheid,
waar het geldt, de nationale belangen tegen vreemde agressie te beschermen.
Daarnevens een volk, intelligent genoeg om te begrijpen dat het op weg is naar den
ondergang, maar niet energiek genoeg, om zich de lendenen te omgorden en dien
ondergang niet te willen. Een volk, dat den moed mist, zich te
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doen gelden, en geen blijk geeft van eenig voornemen hoegenaamd om zijne toekomst
zelf te vormen, dat opgehouden heeft, nog in die toekomst te gelooven, en dat zich
met echt oostersche gelatenheid neerlegt bij wat het noodlot over hem zal gehengen.
Mag dus van het Perzische volk met recht het spreekwoord gelden dat elk volk de
regeering heeft die het verdient, dan is daarmede tevens gezegd, dat noch het volk,
noch de regeering factoren zijn, waarmede men bij de verdere ontwikkeling der
gebeurtenissen ernstig rekening zal hebben te houden, tenzij het onverwachte
geschieden mocht en uit het volk zelf een leider zoude voortkomen, maar zelfs dan
is het de vraag, of er genoeg nationale geestdrift voorhanden zou wezen, om den
leider tot redder te maken.
Als het waar is dat het leven der volkeren een afspiegeling is van het leven der
individuen, dan mogen wij het Perzische volk gerust vergelijken bij een hulpeloozen,
afgeleefden grijsaard, die in zijne jonge jaren flink aan alles heeft meegedaan niet
alleen, maar die de wereld van zijne daden heeft doen weerklinken, zoo dat wij er
thans nog soms den nagalm van hooren; die dagen van voorspoed, rijkdom en macht
gekend heeft in de tijden van D a r i u s en der C h o s r o ë n , in den tijd van N a d i r
S h a h , toen hij Delhi hielp veroveren, maar ook dagen van armoede, ellende en
slavernij, toen de Arabieren in de 9e eeuw zijn land veroverden, en er voor eeuwig
hun stempel op zetten, toen D j e n g i s C h a n en Ta m e r l a n in de 13e en 14e
eeuw het nieuwe gebouw der Perzisch-Arabische beschaving woest in puin wierpen....
Soms denkt de oude man terug aan den tijd toen ‘de speer van den Perzischen
krijgsman verre reikte’, dan blinken nog even de oude oogen, de dorre hand grijpt
naar de speer, maar de arm is te zwak om die nog te voeren.... het oplichtende oog
wordt weer duister.... de mond prevelt Arabische gebeden.... door de zwakke vingeren
gaat het gebedensnoer. Troostend zegt hem de Koran, dat de glorie dezer wereld
vergaat, dat alleen de wil van Allah blijft..... Is niet het rijk van A l e x a n d e r in het
stof gezonken, zijn niet de Mogols van
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Hindostan met troon en al verdwenen, heerscht Ta m e r l a n 's nazaat nog in
Samarkand?.... Lang zal de ‘oude man’ het niet meer maken, maar zooals het met
A l e x a n d e r , Ta m e r l a n en hemzelven gegaan is, zoo zal het ook den Ingliz
(Engelschman) en den Oroes (Rus) vergaan. En zoo mijmert de oude zijn dagen door,
terwijl om hem heen, aan zijn grenzen in het Zuiden, de jonge Europeesche beschaving
hem op doet schrikken, hem roept en wenkt om mede te arbeiden aan het Groote
Werk.... maar hij kan niet meer, hij is niet meer van dezen tijd.
Evenals de regeering, zoo heeft elk volk ook den godsdienst dien het verdient;
daarom kan het geen verwondering baren dat de Perzische beschaving zich door den
Islam heeft doen versteenen en alle pogingen tot hervorming mislukt zijn. Wel trad
in het midden der 19e eeuw M i r z a A l i M o h a m e d ‘de Bab’ als hervormer op,
en schijnt zich zijn aanhang nog steeds uit te breiden, maar of het Babisme, waarvan
de algemeene invoering gelijk zou staan met eene revolutie, dit afgeleefde ras nieuw
leven zal kunnen inblazen, moet sterk betwijfeld worden.
Als Sjiïten staan de Perzen buiten den eigenlijken Islam. Reeds een paar eeuwen
na de verovering van Perzië door de Arabieren, waardoor de Perzen met geweld van
Vuuraanbidders tot Mohamedanen gemaakt werden, wisten zij den Arabischen mantel
die hun was omgehangen, een Perzischen snit te geven. Zij maakten de zaak van
A l i , die den Profeet had moeten opvolgen, tot de hunne. A l i 's zonen, H o u s s e i n
en H a s s a n , en hunne afstammelingen, verhieven ze tot heiligen, hetgeen te
gemakkelijker was, naardien H o u s s e i n de dochter van den laatsten
Sassanidenkoning van Perzië gehuwd had, waardoor het geheel een nationalen tint
verkreeg. De afstammelingen van H o u s s e i n zijn de Imams, waarvan er twaalf
geleefd hebben. De dertiende houdt zich verborgen, maar in de volheid der tijden
zal hij, de Imam M a h d i , te voorschijn komen, om de geloovigen om zich heen te
scharen.
Evenals de nationale ijdelheid van A l e x a n d e r d e n G r o o t e een Pers maakte,
heeft zij den Islam verperzischt.
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Maar daardoor is het tevens den Perzen onmogelijk gemaakt den Sultan van Turkije,
zooals de meeste Mohamedanen, als geestelijk opperhoofd te erkennen. Zij erkennen
alleen den dertienden Imam, en die is er nog niet. Het is duidelijk dat er bij eene
dergelijke vaagheid geen sprake kan wezen van innerlijke kracht in de Sjiïtische
kerk. Maar wat belangrijker mag heeten, is dat door de scheuring tusschen Sjiïten
en Sunnieten de toch reeds zwakke Islam in het Midden-Oosten tot volslagen
machteloosheid gedoemd is. Immers, van een samengaan van Turkije en Perzië kan
nooit sprake zijn, veeleer van het tegendeel: herhaaldelijk heeft Rusland getracht het
Turksch-Perzische antagonisme tot zijne doeleinden te gebruiken. In 1829 en 1857
werd den Shah door Rusland voorgesteld, gemeenschappelijk Turkije aan te vallen.
Als belooning zou de Shah de heilige plaatsen der Sjiïten (Kerbela, Nadjaf en
Kazimein in Mesopotamië) erlangen en daardoor in de oogen van zijn volk zeer in
aanzien stijgen. Maar Engeland, dat toen nog evenveel invloed aan het hof te Teheran
had als Rusland, wist den Shah, die wel geneigd scheen met dit land tegen Turkije
samen te gaan, van zijne voornemens af te brengen. Hoe is echter de houding
veranderd! Wel mocht F u a d B e y , Groot-Vizier van Sultan A b d u l A z i z , in
zijn politiek testament zeggen dat niets hem meer verontrustte dan de toeneming van
Ruslands invloed in Centraal-Azië en Perzië, en de onverschilligheid, waarmede
Groot-Brittannië de regeering van den Czaar liet begaan. Sedert dien tijd hebben de
gebeurtenissen F u a d B e y geenszins gelogenstraft. De Chan van Chiva en de Amir
van Bochara zijn van onafhankelijke vorsten de gehoorzame vazallen van Rusland
geworden, de Turkomannen zijn voorgoed onschadelijk gemaakt. In Perzië's hoofdstad
worden rust en orde gehandhaafd door een brigade van Perzische kozakken d.w.z.
Perzen in Kozakken-uniform, geoefend en aangevoerd door Russische officieren.
De Russen zorgen er wel voor, dat hun brigade behoorlijk betaald wordt, en de
Kozakken zijn dan ook de eenige soldaten in het rijk van den Shah, die als geregelde
troepen in aanmerking komen. Voorloopig
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nog gering in aantal (2500), vormen zij de kern van het Russo-Perzische leger,
waarmede Mesopotamië en de Bagdad-Spoorweg eenmaal aan de genade van de
regeering te St. Petersburg zullen worden overgeleverd. Want hetgeen de Shah in de
19e eeuw, gerugsteund door Engeland, kon weigeren, zal hem in de 20e vermoedelijk
bevolen worden. Wanneer Rusland gebruik zal gemaakt hebben van zijn recht, om
in het Noorden van Klein-Azië spoorwegen aan te leggen, en wanneer Tiflis eenmaal
door den ijzeren weg met Chanikin (aan de grens tusschen Mesopotamië en Perzië,
in het Z.W.) verbonden zal wezen, dan ligt Anatolië van de geheele landzijde en in
het Noorden open voor Ruslands agressie. Zal Turkije, zelfs gesteund door
Duitschland, zich krachtdadig daartegen kunnen verzetten? Er valt natuurlijk niet
aan te denken, want vanuit den Caucasus en Perzië zal Rusland in enkele dagen meer
troepen naar die streken kunnen werpen, dan zijne tegenstanders in even zoovele
weken.
Is Ruslands veroveringspolitiek naar het Westen en Zuid-Westen dus gericht op
Klein-Azië en Mesopotamië, in Zuidelijke en Zuid-Oostelijke richting zoekt dat land
zich een weg te banen naar den Indischen Oceaan en Hindostan. Ook hier ligt zijn
weg grootendeels door Perzië, en vermoedelijk ook door Afganistan en Thibet. Nog
vormen die drie landen de bufferstaten tusschen de twee rassen die elkander de
heerschappij over West-Azië betwisten. Hoezeer Rusland ook vooruitdringt, en hoe
ontzaglijk ook het gebied is dat het heeft veroverd, heel veel meer dan woestijnen
met enkele oasen is het niet rijker geworden. Ook al zou het de drie bufferstaten
inlijven, dan zou het daarmede alweer niet veel aan vruchtbaar territoir winnen. Maar
door de woestijnen van Centraal-Azië ligt de weg naar Hindostan en de warme zeeën.
In die richting alleen, dat gevoelden de opeenvolgende heerschers van het koude
land, ligt voor het Russische volk eene toekomst. Dichter bij die toekomst te geraken,
daartoe worden alle krachten ingespannen, want het doel niet bereiken beteekent
ondergang.
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Men schenkt algemeen te weinig aandacht aan den sedert geruimen tijd bedenkelijken
toestand van de Russische financiën, en aan de zich steeds meer uitbreidende
economische en agrarische crisis die in Rusland heerscht. Het land zelf, voor een
zeer groot gedeelte van het jaar wegens het ruwe klimaat onbebouwbaar, levert
nauwelijks genoeg meer op, zoodat de boeren, die ongeveer ⅞ van de bevolking
uitmaken, de drukkende belastingen niet meer kunnen betalen zonder het graan,
waarvan zij moesten leven, te verkoopen. Het zij ons vergund, hier eene zoo beknopt
mogelijke beschouwing over Russische toestanden in te lasschen.
Het is een in Rusland zelf algemeen bekend feit, dat de bekende streek der Zwarte
Aarde langzaam maar zeker uitgeput raakt en dat in een groot gedeelte van die streek
sedert jaren chronische hongersnood heerscht. De daar gedreven roofbouw, en de
onkunde der bevolking, die bovendien door de regeering wordt uitgemergeld, hebben
die vroeger zoo welvarende streek op den rand van den ondergang gebracht. Het is
dan ook onmogelijk gebleken de belastingen verder op te drijven, zoodat het
Ministerie van Financiën te St. Petersburg, ten einde de elk jaar terugkeerende enorme
tekorten te dekken, zijn toevlucht heeft moeten nemen tot leeningen, hoewel het
crediet van den Russischen Staat tot elken prijs in het buitenland hoog gehouden
moet worden. Ten einde de begrooting sluitend te maken, worden de in het buitenland
aangegane leeningen opgenomen onder het hoofd: ‘Buitengewone Ontvangsten’, en
wel als: ‘uit den vrijen geldvoorraad der schatkist’. Maar hoe de schatkist aan dien
vrijen geldvoorraad komt, daarover zwijgt de begrooting. Voorwaar een zonderlinge
methode, der goêgemeent' zand in de oogen te strooien. Toch vinden ernstige bladen,
zelfs in ons land, den toestand der Russische financiën gunstig, en wordt de begrooting
van het land van Potemkin door argelooze Fransche, Duitsche en Nederlandsche
renteniers werkelijk au sérieux genomen.
Levert het land zèlf in Rusland weinig op, met de

Onze Eeuw. Jaargang 4

112
bevolking1) is het nog treuriger gesteld; ook intellectueel is het Russische volk
stiefmoederlijk door de natuur bedeeld. Sedert meer dan twee eeuwen in aanraking
met de beschaving van West-Europa, heeft het zich daarvan oneindig minder eigen
gemaakt dan Japan in twintig jaren. In Rusland staat de plattelandsbevolking, (⅞ van
het totaal), op lager trap dan die van Turkije of Perzië. Dommer en veel bijgelooviger
dan de Turksche en Perzische boer, is de moesjik daarbij luier en aan den drank
verslaafd. Sedert de opheffing van de lijfeigenschap is de bevolking van het platteland
dermate toegenomen, dat de landbouw, die het toch reeds tegen de wetenschappelijke
methoden der beschaafde landen, en vooral van Amerika, moest afleggen, geen
levensonderhoud voor de aangroeiende millioenen oplevert. Daarom zon de regeering
op het in het leven roepen van een industrieel proletariaat. Maar daartoe moest ook
met alle geweld eene groote industrie in het leven worden geroepen. En die kon er
niet komen zonder enorme invoerrechten op de voortbrengselen dier industrie; vandaar
dat het leven in Rusland duurder is dan ergens ter wereld, de fabrikanten in de
industrie-centra zooals Moskau, Kief, Lods, Jaroslaw, enz.. schatten verdienen en
dikwijls in het buitenland verspillen, maar verreweg het grootste gedeelte der
bevolking voortdurend in armoede toeneemt,2) en niet in staat is de drukkende
belastingen op te brengen.
Had de Russische regeering ook maar de helft van hetgeen jaarlijks aan de
bescherming van eene kunstmatig in het leven geroepen industrie verspild wordt,
aan verbetering van het volksonderwijs besteed, hoe geheel anders zou het er met
Ruslands toekomst uitzien. Maar de Goden slaan met blindheid diegenen, die ze
willen verderven.

1) Hieronder reken ik niet de vele vreemde elementen zooals Duitsch-Russen, Finnen, Letten
e.d., die, hoewel een zeer kleine minderheid vormend, aan Rusland bij voortduring de
onmisbare intellectueele krachten leveren.
2) Zie de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 27 Januari 1903, en vooral de serie brieven Uit
het Tsarenrijk, door I g n o t u s , in De Nieuwe Courant van de laatste drie maanden van
1903 verschenen.
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Daarom verzet zich de regeering, die reuzenkliek van tchinovniks, (ambtenaren), met
hand en tand tegen alles wat de bevolking geestelijk zou kunnen verheffen en hun
ten slotte de macht zou kunnen ontnemen. Om het buitenland met zijne renteniers,
onontbeerlijke melkkoeien van het Ministerie van Financiën, zand in de oogen te
strooien, worden met veel ophef en tromgeroffel in de Russische bladen en in de
buitenlandsche die door het Ministerie betaald worden, commissies benoemd om
den Czaar over de nooden des volks, over de oorzaken van den ondergang van den
landbouw enz. verslag te geven. Lijvige rapporten worden uitgebracht, zittingen
zonder tal worden gehouden, en... er wordt niets gedaan. Intusschen zijn boeren- en
arbeidersopstanden in een groot deel des rijks chronisch geworden. Als het heel erg
wordt, komen de Kozakken, en met sabel en knoet wordt de orde zoogenaamd
hersteld.1)
Dat het geestelijk peil van het Russische volk nog zeer laag staat, is genoegzaam
bekend, en de Kerk doet al het mogelijke om de geestelijke duisternis te bestendigen.
De eerbied, die aan heiligenbeelden wordt bewezen, grenst aan het ongeloofelijke,
en heeft den christelijken godsdienst in dit land tot afgoderij verlaagd. Dat het
christelijk geloof hier maar alleen uiterlijk wordt beleden, en het volk nog bijna even
woest van aard is als ten tijde van W l a d i m i r d e n G r o o t e , is nog onlangs te
Kisjeneff gebleken.
Zijn dus de resultaten van de economische en financieele politiek, die de regeering
gedurende de afgeloopen 15 jaren gevolgd heeft, verre van gunstig, in één opzicht
is zij geslaagd; zij heeft nl. genoeg kapitaal naar Rusland weten te trekken om de
groot-industrie te vestigen. Laat ons even nagaan hoe haar dat is gelukt. In de
allereerste plaats moest de goudwaarde van den roebel worden vastgesteld. Dit zoo
zijnde, was Rusland plotseling ‘zur Goldwaehrung herangewachsen’. In een land
zonder parlement, onafhankelijke rekenkamer, of publieke opinie, gaat dat

1) Men raadplege ‘Das hungernde Russland’ van L e h m a n n en P a r v u s (1899) en ‘Das
heutige Russland’, Kulturstudien von F.v.d. B r ü g g e n , Leipzig 1902.

Onze Eeuw. Jaargang 4

114
heel gemakkelijk, vooral wanneer men juist een politieken bondgenoot, een soort
van schatrijke weduwe, als Frankrijk heeft gevonden. Want zonder er duchtig op los
te leenen was er van den gouden standaard natuurlijk niets gekomen. Een gouden
Imperiaal van tien roebels gold, wegens de roekelooze uitgifte van papieren geld, 15
papieren roebels, en daar men den koers niet dwingen kon, werd eenvoudig
ge-oukaseerd: een gouden Imperiaal geldt 15 roebels. De goudstukken van 10 roebels
werden versmolten, op hetzelfde gewicht gelaten, en omgemunt in stukken van 15
roebels. C'est simple comme bonjour. Wat zou men zeggen van een Minister van
Financiën in den Haag, die onze gouden tientjes op hetzelfde gewicht liet ommunten
in stukken van 15 gulden? Wie zal zeggen dat niet over eenigen tijd de Russische
regeering weer met de overmatige uitgifte van papieren geld zal beginnen, en zoodra
de koers op 20 roebels is gevallen de stukken van 15 roebels zal doen ommunten in
stukken van 20?
Zoodra de gouden standaard op deze - geenszins moderne - wijze was ingevoerd,
werd de papier-circulatie grootendeels vervangen door de nieuwe goudstukken,
waarvan de voorraad natuurlijk werd aangevuld door het te Parijs en elders geleende
goud. Maar om dat goud in Rusland te houden, mag de wisselkoers op het buitenland
niet op goudpari komen; zoodra dat gevaar dreigt, wordt dadelijk een leening
gelanceerd. Te Berlijn en Amsterdam, als men te Parijs wat onwillig wordt. En dan
weer eens te Parijs, zooals nog in Juli 11.
Op die manier werden er van 1887 tot heden ongeveer 2000 millioen roebels
geleend, zoodat op het oogenblik het totaal der Russische Staatsschuld het
schrikbarend cijfer van 6500 millioen roebels overschrijdt (meer dan 8400 millioen
gulden.) Op zichzelf is hier niet veel tegen, ware het niet dat het grootste deel dier
schuld in buitenlandsche handen is. Voor rente en aflossing is ongeveer een vierde
deel van de staatsinkomsten noodig, maar zonder de ‘buitengewone ontvangsten’
(leeningen n.l.,) zou het er met rente en aflossing treurig uitzien. En zoodra die
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‘buitengewone ontvangsten’ ophouden, hetgeen op een niet ver meer verwijderd
tijdstip zeer waarschijnlijk plaats zal hebben, zal het der Russische Regeering uiterst
moeilijk vallen, aan hare buitenlandsche verplichtingen te blijven voldoen, zonder
het met zooveel moeite verkregen goud weder naar West-Europa te exporteeren.
Maar goud heeft Rusland noodig voor Mantsjoerije, goud voor het bouwen van een
vloot, goud voor Perzië, Thibet, Afghanistan, goud om te bereiken zijn doel: Hindostan
en de warme zee.
Zoo is dan, in zéér vluchtige trekken geschetst, de economische, intellectueele, en
financiëele toestand van het volk, dat de pretentie heeft Azië te willen beheerschen
en daarmede de wereld. Een volk dat, nog niet eens leerling, zich als meester wil
voordoen. Een volk van 120 millioen zielen, dat aan staatslieden, geleerden,
kunstenaars, nog niet de helft heeft weten te produceeren van wat Nederland in de
17e eeuw met zijn minder dan één millioen opleverde. Een volk, dat na 200 jaren
wrijving met de West-Europeesche beschaving, daarvan niet veel meer heeft weten
over te nemen dan de Champagne en de Wagon-Lits, en dat ons als modeproduct
een naargeestige, ziekelijke literatuur voorzet, waarvan de romanhelden òf
krankzinnigen òf misdadigers zijn, dat een regeering tolereert, die zich alleen door
een soort van schrikbewind kan staande houden, en die om zich van een lastig
intellectueel deel der bevolking te ontdoen, geen beter middel weet toe te passen dan
moorden op groote schaal zooals de Sultan deed met zijne Armeniërs, [die zich
trouwens aan oproer hadden schuldig gemaakt, hetgeen met de Joden in Rusland
hoegenaamd niet het geval was.]
De vraag is slechts, of Europa lijdelijk zal toelaten eene machtsuitbreiding van dit
grootendeels barbaarsche volk in Azië, eene machtsuitbreiding, die niet alleen de
intellectueele duisternis in Azië nog zal vermeerderen, maar ook een groot deel van
dat onmetelijke gebied voor
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Europa economisch zal sluiten1) en bovenal een bestendig gevaar voor de veiligheid
van Europa zal opleveren. Op dat gevaar is reeds herhaaldelijk gewezen; niemand
minder dan Napoleon trachtte het met wapengeweld te bezweren. Ook heden ware
dat middel erger dan de kwaal, maar is het niet een dwaasheid, te wachten tot Rusland
genoeg goud tot zich zal getrokken hebben om economisch onafhankelijk te worden?
Het Russische volk heeft op moreel en intellectueel gebied nog te weinig voor de
beschaving gedaan, dan dat West-Europa zich zou mogen neerleggen bij de gedachte,
dat voor dàt volk eene wereldheerschappij zou zijn weggelegd.
Wij zullen thans onderzoeken hoe de verhouding is tusschen Rusland en Engeland
in Perzië, dat, meer nog dan Thibet en Afghanistan, het brandpunt is geworden van
de rivaliteit der beide mogendheden.
Op den voorgrond moet gesteld worden de vraag, waarin het heterogene der
Russische en Engelsche belangen in Perzië bestaat. Die vraag is niet moeilijk te
beantwoorden.

1) Zooals reeds met Chiwa, Bochara en Samarkand is geschied, waar geene groep van
mogendheden, zooals in het geval van Mantsjoerije, op het tooneel verscheen om Rusland
te dwingen de ‘open deur’ voor den handel van alle natiën te handhaven. Vandaar dan ook
dat de verovering van Centraal-Azië ten gevolge heeft gehad dat dat gebied uitsluitend door
de Russische industrie wordt voorzien, waardoor aan den handel van stapelplaatsen, zooals
Bombay en Constantinopel vroeger voor den handel van West-Europa met Centraal-Azië
waren, een gevoelige slag is toegebracht. De Russische industrie is zòò zwak, dat Rusland
genoodzaakt is elk gebied, dat wordt ingelijfd, met een waren muur van beschermende
tarieven te omgeven. Ook neemt in Rusland zelf de koopkracht der bevolking af; daarom
wordt het inlijven van landen die door hun meerdere koopkracht den afzet steunen, voor
Rusland meer en meer noodzakelijk. Niet onaardig, als staaltje van Russische opvattingen,
is het antwoord dat de heer W i t t e gaf aan noodlijdende fabrikanten van metaalwaren. Zij
moesten, vond de heer W i t t e , er de moesjiks aan trachten te gewennen meer ijzer te
gebruiken. Cynischer kon het al niet, want de heer W i t t e wist zoo goed als ieder ander,
dat de arme boeren niet eens geld genoeg hebben om in hunne allereerste behoeften te
voorzien, laat staan dus om ijzeren gereedschappen te koopen die wegens de hooge tarieven
het dubbele kosten van wat men er in andere landen voor betaalt. Men ziet waarheen de
vicieuse cirkel der beschermende rechten en der uitvoerpremies moet leiden.
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Rusland, dat zich het sterkst gevoelt, en voor hetwelk Perzië langs de geheele
Noordergrens open ligt, verlangt niets liever dan den ondergang van dat rijk, waardoor
een der belangrijkste slagboomen, die Rusland in dit deel van de wereld van Hindostan
en de warme zee scheiden wegvalt. Engeland dat het grootste belang heeft bij de
integriteit van Perzië als bufferstaat, zou dat land gaarne sterk genoeg zien om dien
rol ad infinitum te blijven spelen, niet minder maar ook niet meer, omdat een machtig
Perzië ook in de Engelsche kraam niet te pas komt. Toen M o h a m e d Shah in 1857
voor Herat het beleg sloeg, en het Perzische rijk in oostelijke richting wilde uitbreiden,
maakte Engeland daarvan een casus belli. Op verschillende punten in de Perzische
Golf werden troepen aan wal gezet, de Nomaden van Fars en Arabistan werden met
Britsch goud onzijdig gehouden, en ware niet in hetzelfde jaar de Sepoyopstand
uitgebroken, de Shah zou er niet zonder verlies van grondgebied zijn afgekomen.
Hij brak echter het beleg van Herat op, de Britsche troepen verlieten het Perzische
grondgebied, en tot niet geringe verluchting van de regeering te Teheran werd eene
eervolle vrede gesloten. Maar zij vergat de ontvangen les niet. Van
veroveringsplannen, in welke richting ook, werd voor goed afgezien.
Toen dertig jaren later de Zil-es Sultan (zoon van N a s r - e d - D i n Shah, en broeder
van den tegenwoordigen koning), gouverneur van Ispahan en van een groot aantal
provinciën was geworden, en blijk gaf van te veel energie, - hij beschikte over een
uitstekend gedrild leger, bestuurde zijn gebied met ijzeren hand, en werd algemeen
verdacht van het voornemen, zijn vader bij de eerste gelegenheid de beste van den
troon te stooten -, heeft Engeland geen vinger uitgestoken om hem in zijne positie
te handhaven. De Z i l immers was een begaafd man, heerschzuchtig, eerzuchtig,
gewetenloos waar het er op aan kwam zijne plannen door te zetten, handhavende de
openbare orde en veiligheid, den handel aanmoedigend; een heerscher, zooals de
Perzen dien gaarne hebben, een die hen imponeerde, en die op een grooten aanhang
kon rekenen, die
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wie weet welke verreikende plannen koesterde. Misschien dacht hij aan eene
herstelling van het rijk der Sefaviden met Ispahan als hoofdstad, en rekende daarbij
op de hulp van Engeland, of hoopte daarop. Van Rusland, dat wist hij, was niets te
verwachten; daarom stak hij zijne Engelsche sympathieën geenszins onder stoelen
of banken. Maar het hielp niets. Toen zijn Koninklijke Vader, achterdochtig geworden,
hem door een soort staatsgreep van zijn macht wist te berooven, liet Engeland den
Z i l aan zijn lot over. Maar juist daardoor speelde dat land in de kaart van Rusland.
Want nu was de eenige man van beteekenis in Perzië voor goed van de baan
geschoven, de eenige man, dien het Perzische volk misschien nog als leider zou
hebben aangenomen, was onschadelijk gemaakt.
Van dien tijd af dagteekent de zeer overwegende invloed van Rusland aan het hof
te Teheran. Want van toen af aan stond het vast dat de zwakke N a s r - e d - D i n ,
opgevolgd zou worden door zijn onnoozelen zoon, den tegenwoordigen Shah, die
als zoon eener prinses het voorrecht had boven den Z i l , en als Kroonprins reeds
vroeger door de beide mogendheden was erkend.
Wel poogde de Engelsche regeering de gemaakte fout te herstellen. De city van
Londen moest er aan gelooven. De energieke en bekwame gezant, die tusschen '80
en '90 de Koningin aan het hof van den Shah vertegenwoordigde, Sir H e n r y
D r u m m o n d Wo l f f , werkte de oprichting in de hand van de Imperial Bank of
Persia, de Persian Bank Mining Rights Corporation en de Imperial Tobacco
Corporation of Persia, waarvan alleen de eerste nog bestaat. Ook bewerkte hij de
opening van de Karoen-rivier (in Zuid-Perzië,) voor den handel van alle natiën.
Maar als tegenwicht verwierf Rusland iets dat voor dat land veel meer waarde
had: het uitsluitend recht om in Perzië spoorwegen te bouwen; die concessie is kort
geleden weer vernieuwd. Van de drie groote Engelsche ondernemingen was de
Tobacco Corporation het meest geschikt tot uitbreiding van den Engelschen invloed,
daar men over het geheele land bijkantoren opende, die door
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Britsche onderdanen bestuurd werden. Maar de directie liep te hard van stapel, en
de enorme uitbreiding, die men in korten tijd aan de zaken gaf, en het feit dat men
het door de regeering verleende monopolie met alle geweld wilde benutten,
veroorzaakte ontstemming bij de bevolking, zoodat de Shah wegens de dreigende
houding zijner onderdanen genoodzaakt was, de concessie te herroepen. De
Corporation was dus genoodzaakt te likwideeren, en de aandeelhouders ontvingen
eene groote schadevergoeding, die den Shah door de Engelsche regeering werd
afgeperst. Dat men daardoor te Teheran juist niet meer vertrouwen in Engeland kreeg,
is te begrijpen.
De handelwijze van de Britsche regeering werd door de liberale partij in het
Lagerhuis scherp gelaakt, maar het baatte niets, en de Shah moest van de Imperial
Bank of Persia het geld leenen dat voor de schadevergoeding noodig was. De Bank
echter verlangde en verkreeg de douanerechten van de Perzische Golf als
zekerheidsstelling; maar hierover later.
Enkele jaren verliepen, totdat in 1896 N a s r - e d - D i n vermoord werd. Intusschen
hadden eenige Russische kooplieden concessie verkregen voor het bouwen van een
straatweg van Resht naar Teheran, en voor het oprichten van eene Bank van Leening
in de hoofdstad. Beide concessies werden later door de Russische regeering
overgenomen. De concessionaris van den straatweg bleek niet bij machte het werk
ten einde te brengen, daar de financieele bezwaren te groot waren. Maar de Russische
regeering die wel inzag dat die weg een uitstekend middel was om haar invloed in
Noord-Perzië uit te breiden, schoot de noodige gelden voor en nam ten slotte den
geheelen weg over.
De concessionaris van de Bank van Leening verzekerde zijne regeering, dat hem
van Engelschen kant een belangrijk bedrag voor de concessie was geboden, en
bewerkte daardoor dat de Russische regeering die van hem overnam.
Het Ministerie van Financiën te St. Petersburg zond de noodige beambten uit, die
de concessie onder de doodonschuldige benaming: ‘Banque de Prêts de Perse’
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exploiteerden. De zaken bestonden uit het voorschieten van gelden op roerende
goederen, niets meer of minder dus dan een pandjeshuis. Die brave Russen, vond
men, legden het leelijk tegen de Engelschen af. De Engelsche Bank immers was
‘Imperial’, bezat een ‘Charter’ van Koningin Victoria, was de Rijksbank van Perzië,
en had het monopolie voor de uitgifte van Banknoten. (Daarmede had zij veel succes
en bewees, en bewijst nog, den handel, die tot nog toe van een fiducair ruilmiddel
zoo goed als verstoken geweest was, groote diensten; wegens den val in de waarde
van het zilver heeft zij echter haar kapitaal moeten reduceeren). De brave Russen
gingen intusschen bedaard met hun Bank voort. De beambten, die met de leiding
belast waren, bleken uiterst middelmatige persoonlijkheden te zijn, en hoewel het
een ‘secret de polichinelle’ was, dat de Banque de Prêts eigenlijk eene branche was
van de Staatsbank te St. Petersburg, bevroedde niemand dat het ‘pandjeshuis’ dienst
deed als een vooruitgeschoven post der Russische politiek, zooals later zou blijken.
N a s r - e d - D i n , die bitter weinig voor zijn volk had gedaan, hoewel gezegd moet
worden dat hij zich voor een oostersch vorst niet al te onverantwoordelijk had
gedragen, liet zijn land in denzelfden toestand van verval achter als waarin hij het
gevonden had, toen hij den troon beklom. Wel was de handel, dank zij den langdurigen
toestand van vrede waarin het land verkeerde, sterk toegenomen, wel was de macht
der regeering over het geheele rijk geconsolideerd, waartoe de aanleg van
telegraaflijnen door de Engelschen niet weinig had bijgebracht, maar het leger was
verwaarloosd, in alle takken van administratie heerschte de schromelijkste verwarring,
voor verbetering der communicatiemiddelen was niets gedaan, en de schatkist bleek
slechts een klein deel te bevatten van hetgeen men verwacht had. De troonopvolger,
die thans als M o e z a f f e r - e d - D i n Shah de kroon draagt, had veel geld noodig
om diegenen in zijne omgeving te bevredigen, die hem op den troon konden
handhaven, ook bleek hij van eene ongelooflijke spilzucht bezield te zijn. Het was
dus geen wonder dat het restant
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van de schatten van N a s r - e d - D i n reeds spoedig opgeteerd was.
Toen dan ook de regeering in gebreke bleef de interest en aflossing op haar schuld
aan de Imperial Bank te betalen, legde deze beslag op de Douane ontvangsten van
Bender-Bushire, en inde de rechten zelve. De Perzische regeering trad nu in
onderhandeling met buitenlandsche geldschieters, ten einde eene staatsleening af te
sluiten, maar, wegens het geringe vertrouwen dat men in haar had en ook omdat de
garantie, die bestond uit de Douanerechten van de havens in de Perzische Golf, zonder
steun van Engeland toch waardeloos was, slaagde de regeering niet. De Shah klopte
om hulp aan bij de Britsche regeering zelve, en bood haar zeer voordeelige
voorwaarden aan. De toenmalige Groot-vizier A m i n - e d -Dowleh, leidde de
onderhandelingen, die reeds zeer ver gevorderd waren, toen de Groot-vizier plotseling
werd ontslagen en vervangen werd door zijn voorganger A m i n - e s -Sultan, die
wegens zijne Russische neigingen bekend stond. De onderhandelingen, van
Engelschen kant toch reeds niet con amore geleid, werden plotseling afgebroken,
(einde 1898). Het plan eene leening te sluiten scheen voor eenigen tijd op de lange
baan geschoven te zijn. De regeering behielp zich met voorschotten van particulieren.
De Belgische Douaneambtenaar N a u s werd belast met de hervorming van dezen
tak van administratie, en slaagde erin de inkomsten sterk te vermeerderen. Intusschen
was de toestand in Zuid-Afrika zeer gespannen geworden en scheen men in Engeland
teveel te doen te hebben om eenige aandacht te wijden aan wat er in Perzië voorviel.
Misschien ook had de regeering van Koningin Victoria, ten einde zeker te zijn van
Ruslands neutraliteit, den machthebbers te St. Petersburg te verstaan gegeven dat zij
aan eene vermeerdering van Ruslands invloed in Perzië niets in den weg zoude
leggen. Hoe dit ook zijn moge, in Februari 1900 werd onverwachts bekend, dat de
Shah van de Banque de Prêts 22½ millioen roebels had geleend, op voor Perzië
tamelijk voordeelige voorwaarden. Als zekerheidstelling waren de Douaneontvangsten
van de
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havens aan de Caspische zee, alsmede die van Tabriz en Meshed aangewezen. Men
vermoedde ook dat in het contract geheime clausules waren die betrekking hadden
op een nieuw in te voeren tarief van invoerrechten, en misschien ook op het doorlaten
van Russische troepen over Perzisch grondgebied onder zekere omstandigheden. Dat
de Engelsche regeering wist dat Rusland bezig was groote voordeelen te behalen,
maar om zekere redenen haar antagonist liet begaan, bleek uit de latere bevordering
van den Britschen gezant te Teheran, Sir Mortimer Durand, (tijdens wiens verblijf
te Teheran de Engelsche regeering dit échec leed), tot Ambassadeur te Madrid.
Wel verkreeg Engeland van den Shah een uitbreiding van de concessie voor den
aanleg van telegraaflijnen op Perzisch grondgebied, welke daarin bestond, dat van
een punt op de reeds bestaande lijn Bender - Bushire - Shiraz - Ispahan - Teheran
eene branche zou gebouwd worden naar een punt aan de grens van Britsch-Indië, in
het Zuid-Oosten van Perzië. Aan den bouw dier lijn, die vermoedelijk door een deel
van het grensgebied Seïstan naar Nushki aan de Indische grens zal loopen, wordt
met grooten spoed gearbeid, en men hoopt nog voor het einde van dit jaar Kerman
te bereiken. Gemiddeld worden per dag 4 K.M. gebouwd, hetgeen veel is als men in
aanmerking neemt dat de Engelschen hunne telegraaflijnen in Perzië zeer soliede
bouwen. Uit dezen spoed blijkt wel dat men te Londen en Calcutta groote waarde
hecht aan de totstandkoming der lijn; immers Engeland's invloed in het Z.-O. van
Perzië moet er belangrijk door toenemen. Niet minder dan dertig telegraafkantoren
zullen aan de nieuwe lijn gebouwd worden; en het bedienend personeel wordt
natuurlijk Engelsch. Daar in Seïstau, dat bovendien ver van de hoofdstad verwijderd
is en waar de invloed der Perzische regeering betrekkelijk gering is, ligt voor Rusland
door dit afgelegen gebied in de eerste plaats de weg naar Indië. Daarom is de wedloop
der beide mogendheden vooral op deze provincie gericht. Kort geleden besloot de
Imperial Bank tot oprichting van eene branche te Nasirabad, de hoofdplaats van
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Seïstan, een ongezond oord,1) waar wel niet veel winst voor eene Bank te behalen
zal zijn, want de handel is er zeer gering. Men mag dus aannemen dat de Bank hier
op financieelen steun van de Engelsche regeering kan rekenen, welke daarmede
klaarblijkelijk de politiek van de Russische wil volgen. nl. commercieele belangen
onafscheidelijk te verbinden aan politieke.
De Banque de Prêts is intusschen omgedoopt in ‘Banque d'Escompte’. De vroegere
middelmatigheden zijn vervangen door een man naar het hart van den heer W i t t e ,
den heer G r u b e , een man van zaken met ruimen blik, en voorzien van zeer
uitgebreide bevoegdheden. Hij heeft opdracht van zijne regeering om de
handelsbetrekkingen tusschen Rusland en Perzië met alle hem ten dienst staande
middelen uit te breiden en financieel te steunen. Wegens de hooge rechten in Rusland
op de grondstoffen der industrie en op machinerieën kunnen de Russische fabrikanten
in de meeste artikelen niet tegen West-Europa concurreeren; daarom wordt de
Russische export door uitvoerpremiën aangemoedigd, de spoorwegvrachten tot de
Perzische grenzen zijn gereduceerd, en de Bank geeft aan hare klanten, die goederen
uit Rusland betrekken, alle mogelijke faciliteiten. Vermoedelijk is men te St.
Petersburg van plan, het cijfer van den Russo-Perzischen handel zoo hoog mogelijk
op te voeren, al zij het ook ten koste van groote geldelijke opofferingen, ten einde
bij elke verandering in

1) Men weet dat deze provincie, zoowel als het bekken van Herat, dat reeds zoo goed als open
ligt voor Rusland, een voortreffelijke basis voor een aanval op de Hindostan zal zijn; de
spoorweg, die, als de Russen hun zin krijgen, eenmaal de Perzische Golf met Transcaspië
zal verbinden, zal Seïstan moeten doorsnijden, want ten Oosten ligt het gebied van den Amir,
en ten Westen de groote zoutwoestijn van Centraal-Perzië, waar van het bouwen van een
spoorweg geen sprake zijn kan. Dat Rusland een haven in de Golf verlangt, is algemeen
bekend; intusschen zou een oorlogshaven in de Golf alleen dan voor Rusland waarde hebben,
als er eene spoorwegverbinding was met Transcaspië. Vandaar het groote belang dat aan
Seïstan gehecht wordt. Zal de Moscoviet den Brit hier vóór zijn? Wij gelooven het niet. De
Britten zijn daar te dicht bij hun eigen gebied en zij zijn er op hunne hoede.
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het tarief het grootst mogelijke gewicht in de schaal te kunnen werpen. Zoo kost bijv.
geraffineerde suiker te Bakou ongeveer 6 roebels per poed, en bedraagt de
uitvoerpremie met de teruggave van den accijns tezamen ongeveer 3 roebels per
poed, zoodat de Russische regeering jaarlijks een geschenk van ongeveer 9 millioen
roebels aan Perzië maakt. Maar de arme Moesjik heeft geen geld om dure suiker te
koopen, en van de hem afgeperste belasting profiteert Perzië, waar het suikerverbruik
per hoofd der bevolking zeer hoog is. Op katoenen goederen bedraagt de
uitvoerpremie gemiddeld 20%; en toch gelukt het Rusland slechts met veel moeite
den handel in manufacturen uit te breiden, hoewel Engelsche goederen den veel
langeren weg van de Golf te volgen hebben en niet van staatswege beschermd worden.
Ontegenzeggelijk heeft Ruslands handel in Noord-Perzië zich gedurende de laatste
10 jaren sterk uitgebreid maar die uitbreiding is geen gezonde, is niet het gevolg van
ondernemingsgeest of van grootere voortreffelijkheid der Russische producten en
kan alleen gehandhaafd worden zoolang Rusland op den thans ingeslagen weg
voortgaat en de Russische financiën het uithouden. Of het ontslag van den heer
W i t t e hierop invloed zal uitoefenen, is vooralsnog niet te zeggen; maar dat er in
Rusland velen zijn, die de in Azië verspilde millioenen liever aan Ruslands zoozeer
veronachtzaamde binnenlandsche belangen gewijd zouden zien, is algemeen bekend.
In 1901 en 1903 sloot de Shah, die het geld aan reizen naar Europa en op andere
wijzen verspilde, verdere leeningen met Rusland, zoodat Perzië thans aan dat land
ongeveer 34 millioen roebels schuldig is. Als belooning voor zijne bereidwilligheid
verkreeg Rusland dat in het nieuwe tarief van invoerrechten, dat in Februari 1903 in
werking trad, de artikelen, die Rusland produceert, slechts laag belast worden, terwijl
waren zooals zijden manufacturen, thee, garens, lakens, luxe-artikelen e.d., die
Rusland zelf moet importeeren, thans het driedubbele van vroeger, en in enkele
gevallen nog meer moeten betalen. Wij stippen
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hier aan dat tot Februari 1903 het tarief gold, dat bij het tractaat van Turkomantchai
was vastgesteld, nl. 5% ad valorem en dat al de tractaten, die Perzië met vreemde
mogendheden heeft afgesloten, op dat tractaat gebaseerd waren. Wel behouden die
mogendheden, waaronder ook Nederland, het recht van op den voet der meest
begunstigde natie behandeld te worden, en heeft men dus den schijn weten te bewaren,
maar daar het tarief alleen met het oog op Russische belangen is ingericht, heeft dat
land daarmede een groot voordeel behaald. Ook kan Rusland beslag leggen op de
douane-inkomsten van het Noorden, zoodra de Perzische regeering in gebreke mocht
blijven interest en aflossing over de geleende gelden te voldoen, en dan het tarief
toepassen zooals met de Russische belangen strookt; tenzij Engeland, hetgeen
geenszins onwaarschijnlijk is, er toe mocht overgaan, den Shah uit den nood te helpen
door hem een jaarlijksche subsidie toe te kennen, voldoende voor interest en aflossing
over het van Rusland geleende bedrag. Tot op het midden der 19e eeuw ontving
Perzië een subsidie van de Britsch-Indische regeering, dus ware eene dergelijke
handelwijze niets nieuws in Engelands politiek ten opzichte van Perzië, terwijl
hiermede tevens het meest afdoende middel gevonden ware ter neutraliseering van
Ruslands financieel overwicht te Teheran. Want de Shah heeft zich wel verbonden
geen geld te zullen leenen dan van Rusland, maar het staat hem vermoedelijk vrij,
een subsidie aan te nemen. Voor het behoud van Afghanistan als bufferstaat betaalt
de Britsch-Indische regeering den Amir jaarlijks ongeveer £ 150,000; mocht dus de
integriteit van Perzië gevaar loopen, wat beteekenen dan voor Engeland de circa £
200,000 per jaar, noodig om aan de regeering te Teheran hare financieele
onafhankelijkheid tegenover Rusland terug te geven?
Is de Caspische Zee een Russisch meer geworden, de Perzische Golf wordt meer
en meer een Britsche zeeboezem1).

1) Maar ook in de Golf moedigt Rusland zijne handelsbelangen aan. Een belangrijke subsidie
wordt door de regeering aan eene Russische stoomvaartlijn verleend, welke sedert eenigen
tijd een geregelden dienst tusschen Odessa en havens van de Golf heeft geopend. Door middel
van lage vrachten en uitvoerpremies wordt de suiker van den Franschen bondgenoot van de
markten der Perzische Golf verdrongen. Zoo snijdt het Russische mes van twee kanten: met
Fransch goud worden de tekorten in het Russische budget gedekt en met datzelfde goud
wordt Ruslands handel ten koste zijner geldschieters uitgebreid.
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De Sultan van Muscate ontvangt financieelen steun van Engeland, Bahrein en Koweit
zijn Britsche protectoraten. Stoomvaart onder Britsche vlag op de Karoen rivier wordt
door de Engelsche regeering gesubsidieerd. Beloutsjistan is een Engelsch protectoraat
en de Britsche Resident te Bender-Bushire heeft meer macht in de Perzische Golf
dan de Gouverneur, die door den Shah is aangesteld. Onlangs bezocht de Onderkoning
van Britsch-Indië met een eskader oorlogschepen de Golf. Lord C u r z o n , die beter
dan elk ander Engelsch staatsman van de Perzische quaestie op de hoogte is, laat
zich gelden, hij, die elken Engelschen Minister, die aan Rusland zou veroorloven,
vasten voet in de Golf te vatten, een landverrader heeft genoemd. Duidelijker
demonstratie dat het Engeland in de Golf ernst is kan men zich nauwelijks denken.
Maar dat Engeland in Centraal-Azië nog lang niet het veld heeft geruimd, zooals
ons reeds gebleken is uit den aanleg der nieuwe telegraaflijn, wordt nog duidelijker
uit de oprichting te Londen van de Persian Transport and Road Company Ld. met
een kapitaal van £ 100,000, - dat echter niet aan de markt gebracht is. Men mag dus
aannemen dat de Britsche regeering de voornaamste, zoo niet de eenige
aandeelhoudster is. De Company zal van de Imperial Bank de concessie overnemen
voor den aanleg van een weg van Teheran naar de Perzische Golf, welke concessie
deel uitmaakte van die, welke aan de Bank bij hare oprichting was verleend. De Bank
heeft dat deel harer concessie nooit geheel geëxploiteerd, maar beperkte zich tot
aanleg en de exploitatie van een weg van Teheran naar Koum en Sultanabad, ten
einde hare rechten te behouden. Die rechten, waarover het ons te ver zou voeren in
bijzonderheden te treden, zijn voor de uitbreiding van Engelands
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invloed in Centraal Perzië, tot Teheran, van groot belang. Men heeft dan ook te
Londen begrepen dat het particuliere initiatief hier te kort moest schieten en dat, daar
alle Russische ondernemingen in Perzië van St. Petersburg uitgaan en door den Staat
bekostigd worden, er voor Engeland niets overblijft dan het voorbeeld van den heer
W i t t e te volgen.
Intusschen heeft Rusland concessie verkregen voor den aanleg der wegen van
Tabriz naar Teheran en van Kazvin naar Hamadan, en legt het voor rekening der
Perzische regeering een telegraaflijn aan van Teheran naar Resht.
Zoo staan dan de partijen zoo scherp mogelijk tegenover elkander, trachten
elkanders invloedsfeer wederkeerig te beperken, en zoo dikwijls de gelegenheid zich
voordoet, op elkanders terrein inbreuk te maken.
Wat zal de toekomst brengen? Wij behooren niet tot hen die eene verdeeling van
het rijk der Meden en Perzen zeer aanstaande achten. De Zieke Mannen van het
Oosten hebben een taai leven. Waarschijnlijk zullen nog heel wat geslachten komen
en gaan voor en aleer het Perzische staatsgebouw inéénzinkt, want alleen een revolutie,
die in het Perzische rijk een toestand van anarchie schept, zou voor Rusland aanleiding
kunnen zijn tot ingrijpen. Het vredelievend karakter der bevolking, benevens hare
geringe energie, maken eene revolutie echter verre van waarschijnlijk.
In 1834 kwamen de beide mogendheden overeen, de integriteit van Perzië als
bufferstaat te zullen eerbiedigen, en in hoofdzaak hebben zij zich sedert dien tijd
daaraan gehouden. Wel hebben beide, zooals wij gezien hebben, voortdurend getracht
hun invloed te vermeerderen: Engeland langs zuiver economischen weg (aanleg van
telegrafen, wegen, subsidie voor stoomvaart, oprichting van eene Bank, enz.), Rusland,
tot voor weinige jaren, door bedreigingen en machtsvertoon, een systeem dat,
vermoedelijk onder den overwegenden invloed van den heer W i t t e , gedurende het
afgeloopen decennium is vervangen door eene sterk verbeterde en vermeerderde
uitgave van het Britsche. Want
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ook Rusland legt wegen en telegrafen aan, subsidieert stoomvaartlijnen, richtte eene
Bank op, en heeft den Shah financieel van zich afhankelijk gemaakt; het besteedt
millioenen aan exportpremies ter vermeerdering van den afzet zijner
nijverheidsproducten, die op geen open markt tegen West-Europa kunnen
concurreeren. En wij mogen gerust aannemen dat Rusland gedurende de laatste tien
jaren meer dan 100 millioen roebels heeft ten offer gebracht ten einde voor zijn suiker
en manufacturen in Noord-Perzië een afzetgebied te scheppen, de uitbreiding van
den Engelschen handel in Noord-Perzië te stuiten, en ook, sedert korten tijd, zelfs in
de Perzische Golf een nieuw débouché te openen. De bouw van den weg van Resht
naar Teheran kostte Rusland zeker 8 millioen roebels (zonder het geringste
vooruitzicht dat de exploitatie ooit genoeg zal opleveren om zelfs de kosten van
onderhoud goed te maken), en aan den Shah leende de Banque d'Escompte tot nog
toe ongeveer 35 millioen roebels.1) De stoomvaart op de Caspische Zee wordt
gesubsidieerd; de spoorwegtarieven2) voor Russische waren bestemd naar Perzië zijn
sterk gereduceerd.
Met Thibet heeft Rusland nog zeer kort geleden een tractaat afgesloten, en ook in
Afghanistan wordt aanhoudend getracht, den Moscovischen invloed vasten voet te
doen vatten. Met de Chans van Beloutsjistan worden, gelijk men nog kortelings uit
berichten van Centraal-Azië heeft vernomen, vriendschappelijke betrekkingen
onderhouden.
Zoo geraakt dan de invloed van het groote noordelijke

1) Bij welke gelegenheid werd ooit van deze en dergelijke uitgaven in het Russische budget
melding gemaakt? De aan den Shah geleende gelden heeten uit de kas van den Czaar zelf
afkomstig te zijn!
2) Men zoude denken dat eene dergelijke vrijgevigheid voortvloeit uit de ruime middelen eener
voordeelige exploitatie der staatspoorwegen. Maar naardien wegens het slordige beheer en
de oneerlijkheid der beambten die den bouw der spoorwegen in Rusland uitvoeren, de kosten
van aanleg buitensporig hoog zijn, en er wegens het geringe aantal groote steden betrekkelijk
weinig vrachtvervoer is, en dat nog op zeer groote afstanden, (men vergelijke het zeer groote
vrachtvervoer op geringe afstanden, in West-Europa), dekt de exploitatie de onkosten niet.
Maar men kan immers altijd leenen....?
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rijk meer en meer naar het Zuiden en nadert Hindostan van bijna de geheele landzijde;
geen stap wordt voorwaarts gedaan zonder de zekerheid, dat men niet terug zal
behoeven te treden; geen parlement of wisselende partijinvloed bindt de handen der
regeering; men is consequent, men weet wat men wil. Daarin, naast het goud
waarmede Parijs, Berlijn en Amsterdam steeds gereed staan, ligt Ruslands kracht.
Het autocratische, nog half barbaarsche land, met zijne middeleeuwsche
staatsinstellingen, waar de machthebbende kliek in alle verlichting een gruwel ziet,
verdringt den weldadigen invloed van de zooveel hooger staande rassen van
West-Europa, die in de worsteling tusschen Albion en Moscovië in dit deel der wereld
niets vermogen te zien dan een strijd, die hunne belangen niet raakt, en die tusschen
Engeland en Rusland alleen moet worden uitgestreden. Zal de Slavische duisternis
zich ten slotte over het grootste gedeelte van Azië uitbreiden? Zal men zelfzuchtig
genoeg zijn om Engeland alléén de voor dat land misschien te zware taak op te dragen,
het Russische Gevaar van Azië af te wenden?
Ik eindig dit opstel met vragen, want daaruit bestaat de toekomst.
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Wets-kennis en wets-taal
Door Jhr. Mr. H. Smissaert.
Men kent het adagium dat ieder geacht wordt de wet te kennen. Doch men weet ook
dat, zoo van eenig, dan van dit vermoeden mag gelden wat Mr. J.A. L e v y eens in
de Tweede Kamer aldus uitdrukte: ‘Een fictie, mijnheer de Voorzitter, is een leugen!’
Inderdaad kent niemand ‘de wet’, d.w.z. er is niemand, die het geheel der regelen in
wetten, bestuursmaatregelen, koninklijke besluiten, provinciale en
gemeente-verordeningen neergelegd, zelfs ook maar ééns heeft gelezen. Op zichzelf
levert dergelijke onwetendheid geen bezwaar op, daar vele dezer van kracht zijnde
bepalingen de directe belangen van het gros der Nederlanders niet of slechts zijdelings
raken. Blijkt in een bepaald geval, dat een wettelijke regeling wel rechtstreeks iemand
betreft, die tot nog toe daarvan onkundig was, dan is er meestal nog wel kans ‘wijs’
te worden zonder ‘schade en schande’. Meestal..., niet altijd: hoe menig wielrijder
heeft niet door bekeuring en boete moeten ervaren dat hij geacht werd te kennen alle
politie-verordeningen op het stuk van wielrijden in alle gemeenten, die hij bijv. op
een tochtje van den Haag naar Amsterdam doortrok!
Nu spreekt het echter wel vanzelf, dat de handhaving van de fictie - zij moge dan
een leugen zijn - onmis-
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baar is. Zonder haar zou een ieder bij elke overtreding zich kunnen verschuilen achter
ware of voorgewende onbekendheid met den door hem geschonden regel. Ook is het
niet onbillijk b.v. van hem, die openbare wegen per rijwiel berijdt, te vorderen dat
hij vooraf zich op de hoogte zal stellen van de desbetreffende bepalingen, voorzoover
die voor hem op zijn voorgenomen tocht van belang zullen zijn.
Eén geval is er - voorzoover ons bekend - waarin de wetgever de fictie, dat een
ieder geacht wordt de wet te kennen, ter zijde stellen wil: bedoelde bepaling komt
nog slechts in een ontwerp voor. Het is de arbeider, van wien aangenomen wordt dat
hij allicht niet op de hoogte zal zijn; de wettelijke bepaling, die hij gerekend wordt
niet te kennen, is er eene omtrent de arbeidsovereenkomst. De zaak is deze: zoowel
het vóór-ontwerp van Mr. D r u c k e r en het regeeringsontwerp 1901 (minister C o r t
v a n d e r L i n d e n ) als het nieuwe ontwerp (minister L o e f f ) behelsden een
limitatieve opsomming der bestanddeelen, waarin het loon mag worden vastgesteld;
is nu het loon vastgesteld in wettelijk-ongeoorloofde bestanddeelen, dan moet
gehandeld worden als ware er geen bepaald loon vastgesteld en de arbeider heeft
alsdan aanspraak op zoodanig loon als bij wet of verordening, of bij gebreke daarvan,
door plaatselijk gebruik mocht worden aangewezen, of, als ook die laatste maatstaf
faalt, op loon naar de omstandigheden bepaald; bij die berekening moet dan het loon,
voorzoover het in geld bestaat, met een derde gedeelte worden verhoogd. In zijn
toelichting tot dit artikel schreef Mr. D r u c k e r dat bij ontbreken van die bepaling
nopens de verhooging de werkgever eenvoudig verplicht zou zijn het gebruikelijke
loon te betalen; dit echter achtte hij niet wenschelijk: aan overtreding van den regel
(omtrent de geoorloofde loons-bestanddeelen) behoorde z.i. een nadeelig gevolg te
zijn verbonden. Men ziet dat Mr. D r u c k e r door zijn ontworpen bepaling alleen
den werkgever strafte, terwijl toch het ongeoorloofd beding was overeengekomen
door beide partijen, die immers beiden geacht moesten worden de wet te kennen en
beiden te weten dat zij een
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verboden clausule in hun contract opnamen. Billijk kon dus de voorgedragen bepaling
slechts genoemd worden, wanneer men aannam dat de werkgever wel, de arbeider
niet de wettelijke regeling der arbeidsovereenkomst kende. En inderdaad is door
minister C o r t v a n d e r L i n d e n en wordt door minister L o e f f zoodanige
kennis bij den een en zoodanige onkunde bij den ander verondersteld. Op Mr.
D r u c k e r ' s toelichting toch tot het bewust artikel volgde in minister C o r t v a n
d e r L i n d e n ' s en volgt in minister L o e f f 's M.v.T. deze beschouwing: ‘Wel is
waar moeten beide partijen geacht worden de wet te kennen, zoodat, uit dat oogpunt
beschouwd, geen reden zoude bestaan om aan het nadeel voor den werkgever een
voordeel voor den arbeider te verbinden, doch men vergete niet, dat in den regel ten
aanzien van den arbeider de wettelijke fictie in strijd zoude zijn met de werkelijkheid.
Waar een middel ter voorkoming der overtreding noodig is, beveelt zich het
voorgedragene aan als praktisch en doeltreffend en houdt het rekening met hetgeen
inderdaad als oorzaak der overtreding kan worden aangenomen’.
Hier wordt dus door den wetgever aangenomen dat, wanneer partijen bij de
vaststelling der bestanddeelen van het loon ongeoorloofde bedingen hebben gemaakt,
de werkgever willens en wetens de desbetreffende bepaling heeft overtreden, doch
de arbeider daarvan volslagen onkundig was; aangenomen dus, dat de arbeider een
zoo van nabij zijne belangen rakende wet als juist die welke de arbeidsovereenkomst
regelt, niet kent of liever dat hij speciaal deze ééne bepaling over het hoofd heeft
gezien; nergens elders toch in heel deze regeling is er van de wonderlijke fictie, dat
een der partijen de wet niet zal kennen, sprake.
Doch behoudens deze eene singuliere uitzondering wordt ieder geacht de wet, d.i.
alle wetten, te kennen. Indien nu, gelijk gezegd, de handhaving van deze fictie
onmisbaar is, mag juist daarom te meer van den wetgever worden geëischt, dat hij
zich uitdrukke in voor alle Nederlanders volkomen verstaanbare taal; dat hij althans
aan
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zijn streven naar ‘praegnanten wetsstijl’ de duidelijkheid niet opoffere; dat zijn
wilsverklaring begrijpelijk zij althans voor den normaal-ontwikkelden Nederlander.
En mag deze eisch in 't algemeen worden gesteld, met meer klem nog doet hij zich
gelden, waar de wetgever spreekt in het bijzonder tot hen, voor wie toch reeds ons
officieel Nederlandsch niet tot de dagelijksche lectuur behoort. Vooral waar het geldt
regelingen van socialen aard, waarbij meer onmiddellijk de belangen van werklieden
betrokken zijn, kan de wetgever niet te duidelijk zich uitdrukken, niet te angstvallig
vermijden die eigenaardige zinswendingen, waardoor alles zoo ingewikkeld wordt
dat het op het eerste gezicht voor den ‘gestudeerden’ Nederlander nauwelijks, voor
den werkman zeker niet begrijpelijk is.
In hoever voldoen onze sociale wetten aan het bovengesteld desideratum van
duidelijkheid? In het algemeen zeer weinig. In onze ministerieele bureaux wordt
werkelijk een soort van ‘hoog-Nederlandsch’ gebezigd, dat er schier op uit schijnt
te zijn de gedachte te hullen in een voor den leek zoo goed als ondoordringbaar kleed.
Is het noodig de rechtmatigheid van deze grief toe te lichten, haar te staven door
voorbeelden? Wie van onze sociale wetten zelfs maar oppervlakkig kennis neemt;
wie alleen maar de sociale wetten en ontwerpen heeft gelezen zonder er zelfs dieper
in door te dringen; zal erkennen dat de proeven van onverstaanbaarheid of voor 't
minst van onduidelijkheid voor 't grijpen liggen. Men zou ze met weinig moeite zelfs
naar haren verschillenden aard kunnen classificeeren.
Daar is allereerst het misbruik der op zichzelf niet ingewikkelde, maar toch tot
goed begrip voor den leek veel te lange volzinnen. Van oudsher was onze
Regeeringsstylist daarvoor niet beducht, getuige een der alinea's van art. 5 der
Arbeidswet, welke aldus aanvangt:
‘In bijzondere omstandigheden kan door Onzen Commissaris in de provincie
schriftelijke vergunning worden gegeven om in eene daarin genoemde fabriek of
werkplaats
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den arbeid van personen beneden zestien jaren en van vrouwen gedurende niet langer
dan zes achtereenvolgende werkdagen, of om den anderen dag niet langer dan
gedurende veertien dagen, hoogstens twee uren vroeger te doen aanvangen of
hoogstens twee uren later te doen eindigen of wel een uur vroeger te doen aanvangen
en een uur later te doen eindigen dan in het eerste lid van dit artikel of bij algemeenen
maatregel van bestuur als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, is bepaald, met
dien verstande dat het aantal uren, gedurende welke die arbeid wordt verricht, niet
meer dan dertien per etmaal bedrage en voor personen beneden 14 jaren of vrouwen
het begin van dien arbeid niet vroeger dan te 5 uren des voormiddags en het einde
niet later dan te 10 uren des namiddags worde gesteld’.... (De volzin is uit, de alinea
vervolgt nog verder haar gang!) Ons dunkt, niemand kan ontkennen dat het eenige studie vereischt om na lezing
van dezen zin te kunnen zeggen, waarop nu eigenlijk de bepaling neerkomt. De steller
daarvan heeft o.i. gezondigd door te veel in één enkel bestek te willen samenvatten;
hij heeft er kans toe gezien alles wat meegedeeld moest worden in één volzin samen
te persen, zonder te bedenken dat splitsing van die periode in verschillende
afzonderlijke zinnen het overzicht gemakkelijker en dus de redactie duidelijker
gemaakt zou hebben.
Opzettelijke gedrongenheid schijnt ons ook de fout, waarin art. 11 van Minister
L e l y ' s (eerste) ontwerp van wet tot regeling van arbeids- en rusttijden vervallen
was:1)
‘Aan de arbeiders, die de bij algemeenen maatregel van bestuur aangewezen
werkzaamheden in bepaalde bedrijven verrichten, worden ter keuze van het hoofd
of den bestuurder der fabriek of werkplaats in ieder tijdvak van 2 weken toegekend:

1) Dit ontwerp is, gelijk men weet, later door minister L e l y gewijzigd; het gewijzigd ontwerp
is door het opvolgend kabinet ingetrokken; het artikel in quaestie heeft dus geen andere dan
historische beteekenis, doch blijft als proeve van gedrongenheid daarom niet minder
merkwaardig.
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a. één rusttijd van ten minste 36 achtereenvolgende uren, waarin de Zondag begrepen
moet zijn, of
b. twee rusttijden, waarvan in den eenen van ten minste 30 achtereenvolgende
uren een Zondag moet begrepen zijn, en de andere van ten minste 24
achtereenvolgende uren aanvangt tusschen 6 en 10 uur des namiddags, of
c. twee rusttijden, waarvan de een van tenminste 30 achtereenvolgende uren moet
zijn en de andere van tenminste 24 achtereenvolgende uren aanvangt tusschen 6 en
10 uren des namiddags. Van elke 4 op elkaar volgende zoodanige rusttijden moet er
één tenminste 36 achtereenvolgende uren duren en daarin moet een Zondag begrepen
zijn.’
Zeker, de regeling was ingewikkeld en iets zoo ingewikkelds laat zich bezwaarlijk
aldus redigeeren dat de ontworpen regel dadelijk voor ieder bevattelijk is. Maar men
denke zich nu een der ‘arbeiders, die de bij algemeenen maatregel van bestuur
aangewezen werkzaamheden verrichten’ bezig met - de wet in de hand - na te gaan
of hem wel de rusttijden sub c geschonken zijn!
Men zou kunnen twisten over de vraag of iemand het recht heeft tot den wetgever
het verwijt van onduidelijkheid te richten, wanneer hij niet tevens bereid is te zeggen
op welke wijze deze zich dan wel had kunnen en moeten uitdrukken. Begeven wij
ons niet in een bespreking van die vraag. Het is in elk geval toch wel zeker, dat meer
recht van spreken hij heeft, die voor de door hem gewraakte redactie een andere aan
de hand doet, waarvan hij durft hopen dat zij minder onduidelijk zal worden gevonden.
Ziehier dan onze geämendeerde lezing1):

1) Men zal zien dat hier en in het vervolg door ons is gebruik gemaakt van de middelen tot
verduidelijking, die door het doen inspringen van regels, het vet drukken, het cursiveeren,
het s p a t i e e r e n te bereiken is; het is niet in te zien, waarom eigenlijk in officieele
tekst-uitgaven deze typographische hulpmiddelen om woorden of zinsdeelen meer te doen
‘spreken’, zoo stelselmatig ongebruikt moeten worden gelaten.
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‘Bij algemeenen maatregel van bestuur zullen werkzaamheden in bepaalde bedrijven
worden aangewezen.
Voor de arbeiders, die zoodanige werkzaamheden verrichten kan door het hoofd
of den bestuurder der fabriek of werkplaats een k e u s worden gedaan u i t
(onderstaande) d r i e r e g e l i n g e n v a n r u s t t i j d e n , - waarbij elke regeling
een tijdvak van 2 weken omvat:
a. of één rusttijd wordt toegekend van tenminste 36 (achtereenvolgende) uren; in
dien rusttijd moet dan een Zondag begrepen zijn.
b. òf twee rusttijden worden toegekend, aldus:
de eene moet alsdan ten minste 30 (achtereenvolgende) uren duren; in dezen
rusttijd moet een Zondag begrepen zijn;
de andere moet ten minste 24 (achtereenvolgende) uren duren; deze rusttijd moet
aanvangen tusschen 6 en 10 uur des namiddags.
c. òf twee rusttijden worden toegekend, aldus:
de eene moet ten minste 30 (achtereenvolgende) uren duren;
de andere moet ten minste 24 (achtereenvolgende) uren duren; deze rusttijd moet
aanvangen tusschen 6 en 10 uur des namiddags.
Wanneer deze laatste regeling gekozen wordt, moet van elke vier op elkaar
volgende rusttijden (dus in twee tijdvakken elk van 2 weken) één dier
vier ten minste 36 (achtereenvolgende) uren duren en in dien rusttijd moet
dan een Zondag begrepen zijn.’
Een redactie als deze is ongetwijfeld wat omslachtiger, wat breedsprakiger zoo men
wil, dan de officieele was. Maar met eenig vertrouwen op het antwoord mag toch
worden gevraagd of zij ook niet minder onduidelijk is?
Raadselachtiger dan het sedert enkele jaren in de archieven van het
Waterstaats-Departement begraven art. 11 van Minister L e l y ' s ontwerp klinkt art.
9 der geldende Ongevallenwet. Reeds ter wille der curiositeit mogen wij
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niet nalaten dat hier, gelijk het woordelijk luidt, te doen volgen:
‘De bepalingen dezer wet zijn ook van toepassing:
a. op den werkgever, wiens onderneming in Nederland gevestigd is, voor zooveel
hij zijn bedrijf in het buitenland uitoefent, ten aanzien van den werkman, dien hij
daarvoor gebruikt, zoo deze zijn woonplaats hier te lande heeft;
b. op den sub a bedoelden werkman, die in het buitenland door een ongeval wordt
getroffen.
De bepalingen dezer wet zijn niet van toepassing:
1o. op den werkgever, die zijn bedrijf in Nederland uitoefent doch wiens
onderneming buiten Nederland is gevestigd, ten aanzien van den werkman, dien hij
daarvoor hier te lande gebruikt en die hier te lande zijne woonplaats niet heeft, indien
in het land, waar de onderneming is gevestigd, eene verplichte verzekering tegen
ongevallen bestaat, welke niet van toepassing is ten aanzien van den werkman, die
in Nederland zijne woonplaats heeft en die voor eene in Nederland gevestigde
onderneming in het land, waar de eerstbedoelde onderneming is gevestigd, het bedrijf
uitoefent;
2o. op den werkman die, in dienst van den sub 1 bedoelden werkgever, diens bedrijf
in Nederland uitoefent en aldaar niet zijne woonplaats heeft, indien in het land, waar
de onderneming van zijn werkgever is gevestigd, eene verplichte verzekering tegen
ongevallen bestaat, welke niet van toepassing is ten aanzien van den werkman, die
in Nederland zijne woonplaats heeft en die voor eene in Nederland gevestigde
onderneming in het land, waar de eerstbedoelde onderneming is gevestigd, het bedrijf
uitoefent.’
Steller dezes herinnert zich uit zijn schooljaren dat zijn kameraadjes en hij elkaar
soms bijwijze van grap den navolgenden zin ter verklaring en ontleding opgaven:
‘Degene, die dengene, die den aan het graf staanden paal, waarop geschreven staat:
“niet in het graf te werpen”, in het graf werpt, aangeeft, zal beloond worden.’ Was
in

Onze Eeuw. Jaargang 4

138
die jaren reeds de Ongevallenwet tot stand gekomen, wij zouden een nog veel fraaieren
zin gehad hebben om elkanders vernuft op de proef te stellen. Inderdaad, zou men
niet een exemplaar der Ongevallenwet verguld op sneê als prijs mogen uitloven voor
den.... nu, laat ons zeggen, voor den kiezer, die - na een half uur studie - zonder fout
uit het hoofd weet te vertellen wat dit artikel 9 bepaalt? Men denke zich den werkman,
die zich argeloos begeeft in de lezing van deze verbijsterende door-elkaar-haspeling
van steeds-wederkeerende woorden als: bedrijf, onderneming, uitoefenen, gevestigd,
woonplaats, Nederland, niet-in-Nederland....!!
Vergt men van den stuurman aan den wal, dat hij zegge hoe hij dan wel getracht
zou hebben de moeilijkheden, die aan het uiteenzetten van deze ingewikkelde regeling
verbonden zijn, te omzeilen, dan moge hier weer de proeve eener andere redactie
van dezelfde regeling volgen, die zeker wel kortheidshalve tot het meer samengestelde
tweede lid van het artikel (niet-toepasselijkheid) mag worden beperkt1):
‘A. De bepalingen dezer wet zijn niet van toepassing
op den w e r k m a n , wanneer alle volgende omstandigheden samenvallen:
1o. hij is in dienst van een werkgever, die zijn bedrijf i n N e d e r l a n d uitoefent;
2o. doch de onderneming van dien werkgever is i n e e n v r e e m d l a n d
gevestigd;
3o. de werkman, oefent het bedrijf van dien werkgever i n N e d e r l a n d uit;
4o. doch de werkman heeft zijn woonplaats n i e t i n N e d e r l a n d ;

1) Ter waardeering van die proeve is het goed, vooraf op te merken dat de casuspositie in de
twee gevallen, waarin de wet niet toepasselijk is, geheel dezelfde is en dat de herhaling van
den zeer samengestelden volzin alleen noodig is geacht (door den wetgever) omdat er eerst
sprake was van toepasselijkheid der wet op zekeren werkgever ten aanzien van zekere
werklieden, daarna van toepasselijkheid op gelijksoortige werklieden bij een gelijksoortigen
werkgever.
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5o. in het vreemde land (waar des werkgevers onderneming is gevestigd) bestaat
een verplichte verzekering tegen ongevallen;
6o. die verplichte ongevallenverzekering (in dat vreemde land) is niet toepasselijk
op een werkman, die
i n N e d e r l a n d zijne woonplaats heeft en i n d a t v r e e m d e l a n d
het bedrijf uitoefent voor eene i n N e d e r l a n d gevestigde onderneming.
B. De bepalingen dezer wet zijn ook niet van toepassing:
op den w e r k g e v e r die (zie boven 1o en 2o) zijn bedrijf i n N e d e r l a n d
uitoefent, doch wiens onderneming i n een vreemd land gevestigd is, ten aanzien
van den werkman, als hierboven sub A bedoeld.’
Zeker men zou ook bij deze redactie de vraag mogen stellen of er niet een belooning
mag worden toegekend aan den werkman, die prompt weet na te vertellen, waarop
de onderhavige bepaling eigenlijk neerkomt. Doch de zaak is nu eenmaal ingewikkeld;
daaraan valt niets te veranderen; het probleem blijft dus beperkt tot het zoeken naar
een uiteenzetting van de bedoeling, die zoo ‘übersichtlich’ mogelijk is. En dan mag
toch weder de vraag worden gesteld of, niet slechts door de gebezigde typographische
hulpmiddelen, doch ook door het uiteenrafelen en dan stuksgewijze weergeven van
de verschillende factoren, de laatste tekst niet minder verwarrend is dan de eerste?
De werkman, die weten wil of de bepalingen der wet misschien op hem niet
toepasselijk zijn, heeft, zoo hij den laatsten tekst raadpleegt, slechts na te gaan of de
van 1-6 opgesomde omstandigheden, welke voor niet-toepasselijkheid moeten
samenvallen, inderdaad alle in zijn geval aanwezig zijn; de omstandigheden worden
nu afzonderlijk opgesomd en hij kan dus al dadelijk, zoo b.v. de omstandigheid sub
1 of 2 niet reeds overeenkomt met die, waarin hij verkeert, daaruit de gevolgtrekking
maken dat de geheele bepaling voor hem niet geldt. Is een dergelijk onderzoek aan
de hand van den officieelen tekst niet moeilijker?
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Behalve de lengte der volzinnen en de gedrongenheid van den stijl heeft onze wetgever
nog een hebbelijkheid, welke zeer hinderlijk is voor het dadelijk vatten van de juiste
strekking der bepaling: zij bestaat hierin dat hij - men zou haast zeggen: bij voorkeur
- in een artikel verwijst naar voorafgaande of (wat nog slimmer is) naar volgende
artikelen.
Het in October 1903 verschenen vóór-ontwerp eener ziekte-verzekeringswet bood
van deze eigenaardigheid reeds dadelijk in zijn eerste artikel een merkwaardige
proeve. In dat allereerste artikel zou worden meegedeeld de invoering van den
verzekeringsplicht voor ziekte. Maar nu geeft art. 1 dat als volgt te verstaan:
‘Behoudens het bepaalde in de artikelen 5 en 8-10 is elke persoon ....verplicht
zich.... te verzekeren.’
‘Hier steh' ich nun, ich armer Thor!’ kon de eeneeuvoudige lezer na die
kennisgeving uitroepen, want hij was nog ‘so klug’ als voorheen. Er is - zoo
concludeerde hij allicht na de lezing van dit artikel - er is dus een verzekeringsplicht,
welke, behoudens de uitzonderingen, die mij bij de artikelen 5, 8, 9 en 10 geopenbaard
zullen worden, voor iedereen geldt.... Inmiddels deelt art. 2 hem mee wat de wet
onder ziekte verstaat! Bij art. 5 heeft hij zich te herinneren dat hier nu de eerste
uitzondering op art. 1 gemaakt wordt; na de lezing van art. 6 en 7 moet hij ook bij
8, 9 en 10 bedenken dat hier de overige uitzonderingen volgen.... Is dit niet reeds
genoeg om den eenvoudigen lezer tureluursch te maken?
Niet anders dan in bedoeld vóór-ontwerp was het gesteld met het in het voorjaar
van 1903 verschenen avantprojet eener nieuwe Arbeidswet. Het art. 256, dat een
regeling van den arbeidstijd in broodbakkerijen bevatte, ving aldus aan:
‘Met afwijking van het bepaalde in het laatste lid van dit artikel en in artikel 268
en onverminderd het bepaalde in art. 215 mogen in een broodbakkerij de
werkzaamheden des ochtends niet aanvangen vóór 5 uur. Met afwijking van het
bepaalde in art. 253 mag....’ enz.
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Mag dus in een broodbakkerij het werk niet aanvangen vóór des morgens 5 uur?
Behoeft het te worden gezegd dat art. 256 voor hem, die deze vraag doet, geen zeker
geluid geeft? Het stelt een regel, maar verklaart dat die regel afwijkt van een anderen,
aan het slot van het artikel nog mee te deelen regel, afwijkt ook van een later nog te
stellen regel en dat de eerstbedoelde regel geldt onverminderd een reeds vroeger
vastgestelde bepaling.... Wie, die bij lezing van de eerste alinea van art. 256 zich de
moeite geeft dadelijk art. 215 nog eens na te slaan en ook op het slot van art. 256 te
letten en ook te zien wat art. 268 inhoudt, zal niet dan na de noodige hersengymnastiek
nu weten te zeggen wat de wetgever eigenlijk bedoeld heeft?
En in het ontwerp van wet tot regeling der arbeidsovereenkomst (Minister L o e f f )
luidt de aanhef van art. 1638q aldus: ‘Indien het in geld vastgestelde loon, of het
gedeelte daarvan, dat overblijft na aftrek van hetgeen volgens de artikelen 1638r en
1638s door den werkgever kan worden gekort of ingehouden, en na aftrek van hetgeen,
waarop volgens artikel 1638g derden rechten kunnen doen gelden, niet wordt
uitbetaald uiterlijk den derden dag na dien, in de artikelen 1638l, 1638m, 1638n en
1638o aangewezen, heeft de arbeider aanspraak op.....enz.’ Had men hier niet kunnen
volstaan met te zeggen: ‘indien het in geld vastgesteld loon of deel daarvan, op welks
uitkeering de arbeider recht heeft, niet wordt uitbetaald uiterlijk den derden dag na
dien, waarop dit behoorde te geschieden, heeft de arbeider....enz.’?
De wetgever, zeiden wij, verwijst graag. Zijn voorliefde voor verwijzingen brengt
hem er toe artikelen te redigeeren, die een en al verwijzing zijn. Zoo hij er de kans
schoon toe ziet, gaat hij, waar hij een iet of wat ingewikkelde materie te regelen
heeft, eerst systematisch de hoofdzaken vooropstellen, gaat dan categorieën
vaststellen, aan elk van deze een letter ter aanduiding geven, dan hoofdregels voor
de eerste categorie vaststellen, uitzonderingen daarop maken voor de andere....en
eindigt met de zaak zoo voor te dragen, dat gij er geen touw meer aan vast kunt
maken.
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Daar is b.v. het K.B. van 16 Maart 1903 (Stbl. No. 83) tot vaststelling van een
algemeenen maatregel van bestuur als bedoeld bij art. 4 der Arbeidswet. Men merke
op, dat het hier dus geldt een regeling, waarin zal worden gecodificeerd welke arbeid
voor jeugdige personen en voor vrouwen geoorloofd, voorwaardelijk geoorloofd,
voorwaardelijk of onvoorwaardelijk verboden zal zijn, een bij uitstek ‘sociale’ regeling
dus, van overwegend belang dus voor arbeidsters en voor jonge arbeiders. Op welke
wijze nu heeft de wetgever gemeend aan deze personen (en aan hun werkgevers) te
moeten zeggen waar het op staat? Ziehier hoe hij te werk is gegaan: hij heeft in art.
1 gezegd dat de werklokalen in fabrieken en werkplaatsen ten aanzien van de
bepalingen, voorkomende in de artt. 2 ‘tot en met’ 9, onderscheiden worden in de
categorieën A, B, C, D, E, F en G; in art. 1 deelt hij dan voorts mee welke werklokalen
elke dier categorieën omvat. In art. 2 wordt dan bepaald dat het verboden is een
jeugdig persoon of vrouw arbeid te doen verrichten in een tot categorie A behoorend
werklokaal, tenzij de voorschriften worden in acht genomen, welke in dit art. 2 als
1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 worden aangeduid. Ziezoo, aldus kan men
zich voorstellen dat de wetgever toen tot zichzelf heeft gezegd, nu is de redactie der
overige bepalingen ‘tot en met’ art. 9 slechts kinderspel, immers slechts een quaestie
van verwijzing. En hij redigeert art. 3 aldus:
‘Het is verboden een persoon beneden 16 jaren of een vrouw arbeid te doen
verrichten in een werklokaal, behoorend tot categorie B van art. 1, tenzij de
voorschriften van art. 2 sub 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 9 worden in acht genomen.’ In art. 4
wordt voor categorie C hetzelfde bepaald, behalve dat hier art. 2 sub 9 wegvalt; in
art. 5 worden voor categorie D toepasselijk verklaard de bepalingen van art. 2 sub
3, 6 en 7 en hier wordt in een 2de lid nog een ander voorschrift daaraan toegevoegd,
waarna dan in art. 6 voor categorie E als verbindend worden genoemd ‘de
voorschriften van art. 2 sub 3 en art. 5, 2de lid.’ Enz. Totdat
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de verwijzings-manie haar toppunt bereikt in art. 9, dat aldus luidt:
‘Door of vanwege Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken kan vrijstelling
worden verleend van de voorschriften, genoemd in art. 2 sub 3, 1ste, 2de en 3de lid en
sub 4. De vrijstelling van een voorschrift, genoemd in art. 2 sub 3, 1ste, 2de en 3de lid
mag ten aanzien van werklokalen, behoorende tot categorie D en ten aanzien van die
bedoeld sub 3 e en f in categorie G van art. 1 alleen worden verleend wanneer....’
enz.
Schrijver dezes heeft als secretaris der Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers
aan de leden dier vereeniging een circulaire doen toekomen, waarin zij gewezen
werden op de publicatie van dit K.B. en waarin de daarin vervatte wijzigingen der
oorspronkelijke regeling werden uiteengezet; hij heeft, om zoodanige uiteenzetting
te kunnen geven, den samengedrongen tekst der verschillende artikelen uitgeplozen
en uitgerafeld, totdat uit de losse draden een volledig beeld der gebods- en
verbodsbepalingen voor elk der categorieën afzonderlijk kon worden geweven. Eerst
door dien arbeid is hem de inhoud van dit K.B. duidelijk geworden en hij heeft zich
daarbij de vraag gesteld - zonder daarop een antwoord te vinden! - op welke andere
wijze dan door zoodanige stelselmatige (en moeizame) uitpluizing en
weer-samenvoeging anderen, wien de zaak aangaat, er in slagen zouden zich een
volledig en juist beeld te vormen van de beteekenis der wijziging!
Mag nu het feit als vaststaand, als bewezen worden aangenomen, dat onze wetgever,
vooral waar hij ‘sociale’ regelingen redigeert, zich veeltijds uitdrukt in een' trant, die
voor den normalen staatsburger de wetsartikelen maakt tot puzzle's, dan ligt het voor
de hand na te gaan op welke wijze dit euvel voor de toekomst ware te verhelpen.
Vanzelf sprekend schijnt het als middel van redres eenvoudig te verlangen dat de
Regeerings-stylist streve naar het vermijden van al datgene, wat tot de geschetste
moeilijkheden aanleiding geeft; dat hij afzie van zijn voorliefde
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voor ‘praegnanten wets-stijl’, voor lange volzinnen, gedrongen zinsbouw,
verwijzingen.... Hij vreeze niet al te zeer uitvoerigheid, herhaling, omslachtigheid,
breedsprakigheid; het is - zoo wij wel zien - juist een te ver gedreven vrees voor die
fouten, welke hem in de tegenovergestelde doet vervallen. Om toch vooral niet, gelijk
het populair heet, ‘soeperig’ te worden, heeft hij zijn meedeelingen tot tabletten
gecondenseerd, die eerst weer moeten worden opgelost, voordat de samenstelling,
de inhoud te onderkennen valt.
Er is ook hier een ‘juiste midden’ en waarom zou men op onze
departements-bureaux dat niet kunnen vinden? Het heeft vaak den schijn, alsof er
zelfs niet naar wordt gezocht, alsof veeleer het praegnante, het gedrongene, het in
elkaar gedraaide als de bloem van wetgevende welsprekendheid zorgvuldig wordt
gekweekt.
En dan - er werd boven in 't voorbijgaan reeds op gewezen - waarom moet het
typographisch uiterlijk van den tekst eener wet in ons Staatsblad zoo volkomen effen
en ongerimpeld zijn als het watervlak van een vijver onder zwaar geboomte op een
windstillen dag? Waarom mag er niet ter verduidelijking in worden gecursiveerd,
gespatieerd, vet gedrukt, met interlinies en inspringende regels gewerkt, zooals
immers ieder doet, die in zijn gedrukte meedeelingen wil doen uitkomen wat
hoofdzaak, wat bijzaak is, wat bijeenbehoort en wat moet worden gescheiden?....
Een kleinigheid! - zal men wellicht zeggen - dat typographisch uiterlijk onzer
officieele tekst-uitgaven. Geen kleinigheid, meenen wij, waar dit op zichzelf geringe
middel een factor kan zijn tot bereiking van een groot doel: dat de wet verstaanbaar
zij.
Of wij van officieele toelichtingen heil verwachten zouden? Zij zijn ten onzent
zoo goed als onbekend; voorzoover wij weten is alleen bij het K.B., dat het doen van
voordrachten voor de beroepsraden regelde, een officieele, ministerieele interpretatie
verschenen. Wij zouden willen zeggen: waar zij onmisbaar zijn, moeten zij niet
achterwege blijven, maar men streve liever er naar dat de wet ook
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zonder toelichting begrepen kunne worden. Is echter de materie zeer ingewikkeld
en schijnt het ondoenlijk, zelfs met vermijding van de bekende fouten, de regeling
te brengen binnen ieders bevatting, dan geve men een ambtelijke verklaring en duchte
dan toch vooral daarin niet de herhaling, de uitvoerigheid, desnoods de
breedsprakigheid. Men breke daar dan althans met de sleur der conventie, welke van
onzen wetgever gemaakt heeft een heer, die orakelspreuken verkondigt.
Trouwens, wat gedaan, wat vermeden moet worden..., behoeft het met zooveel
woorden te worden betoogd, waar immers de rationeele eisch mag worden gesteld,
dat de wetgever zich uitdrukke op een wijze, die verstaanbaar is voor de menschen,
tot wie hij spreekt, - en waar dus uit dien eisch voortvloeit dat alles moet worden
gedaan, alles vermeden wat aan die verstaanbaarheid afbreuk zou doen?
Het bovenstaande was reeds geschreven, toen onze aandacht gevestigd werd op een
reeds ten jare 1844 verschenen boekje1), getiteld: Proeve eener verduitsching der
Grondwet van het Koningrijk der Nederlanden door Mr. J. v a n L e n n e p ; de schr.
geeft hier in twee kolommen naast elkaar den tekst der Grondwet (1840) en de
‘vertaling’ daarvan in Nederduitsch. Dat dit werk niet overbodig was, moge blijken
b.v. uit art. 67, hetwelk aldus luidde: ‘Behalve de gevallen, waarin het regt van
dispensatie aan den Koning bij de wet zelve wordt toegekend, verleent Dezelve ook,
wanneer de Staten-Generaal niet vergaderd zijn, en de zaken niet gevoegelijk uitstel
kunnen lijden, na den Raad van State gehoord te hebben, dispensatiën op bepaalde
verzoeken van bijzondere personen, wier belangen, na ingenomen advies van den
Hoogen Raad in materie van justitie, en na behoorlijk onderzoek bij de overige
departementen van algemeen bestuur, welke zulks aangaat, gebleken zijn, zoodanige
vrijstelling van wettelijke bepalingen in billijkheid te vereischen.’ - Va n L e n n e p
knipte den zin in vier afzonderlijke zinnen.

1) Bij P. M e y e r W a r n a r s , Amsterdam.
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In zijn voorwoord betoogde deze schrijver ‘dat die gebrekkige stijl en taal niet eerst
sedert gisteren onze staatstukken ontcierden; en dat reeds de Grondwet van 1815 in
erbarmelijk Nederduitsch geschreven was’. Men ziet dus dat de klacht niet nieuw is
en dat het feit nog veel ouder is dan de klacht. Het een en het ander geeft weinig
hoop op spoedige verbetering.
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Onze leestafel.
F r a n s C o e n e n J r . Vluchtige Verschijningen. Amsterdam. L.J. Ve e n .
Wel een juiste titel voor dezen bundel, die verdeeld in Studies en Vertellingen,
Natuurstemmingen en Reisindrukken, Losse Beschouwingen 20 onsamenhangende
schetsjes geeft in 250 blz.
Voor zooveel tegelijk echter, maar ook voor zóó kort wordt de aandacht gevraagd,
dat onze belangstelling geen tijd krijgt zich op het een of ander te vestigen. Wel treft
verscheidene malen een preciese beschrijving van een landschap, een figuur, of een
gemoedsstand, maar de verschijning is zoo vluchtig, dat het telkens is als in: ‘het
poppetje gezien, het kastje gaat dicht!’
Ja, al lezende, worden we zoo gewend aan dit vluchtige dat als we op de laatste
bladzijde hooren van ‘deze door Stervende Bourgeoisie Bezwangerde Tijden’, we
er ons voor gaan zetten om nu aan wat anders, wat vaster kost te gaan beginnen.
Maar dan is het uit. Zoodat de titel voortreffelijk gekozen is.
G.F.H.
S t i j n S t r e u v e l s . Minnehandel 2 dln. Amsterdam. L.J. Ve e n .
Eèn woord karakteriseert dit nieuwste werk van S t r e u v e l s ; het komt ook voor in
den tweeden titel van Minnehandel luidende: dat is het abele verloop der vrije
jongenschap met al de landelijke leute van 't lustige jonge leven, en dat woord is:
leute. Daarmede begint het eerste hoofdstuk van de zes: Joel, waarin we het
Vlaamsche Kerstfeest op 't land meemaken, en daarmede eindigt het laatste hoofdstuk:
In de Wonnegaarde, waarin de hoofdpersoon, de boerenjongen M a x , zijn bruiloft
viert, nl. dat ze ‘luide leute mieken’. En onderdehand zien we in Maagdekensminne,
Het Zomerlief, De Wondertijd, Het Levensbedrijf het jonge leven van het vroolijk
Vlaanderen ten voeten uitgebeeld. Het boerenleven met zijn intieme huiselijkheid,
zijn natuurlijke luim, zijn humor even grof van draad als zijn vroomheid, S t r e u v e l s
heeft het hier treffelijk geteekend. Hij kent dat jonge leven zoo door en door, dat hij
er zoo natuurlijk van vertelt alsof hij overal bij geweest is - neen, niet alsof, maar
omdat hij er overal bij geweest is. Men gevoelt bij het lezen: de
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schrijver is hier op zijn terrein; hij is hier de meester. Zijn tafereelen leest men als
zag men doeken van P e t e r B r u e g h e l den Oude, den zgn. B o e r e n - B r u e g h e l .
Ze zijn even innig nationaal en van even ongetemde vroolijkheid. Zonder daarom
zich met onzedelijkheden af te geven.
Wel treft het den protestantschen lezer dat die menschen altijd uit de kerk naar de
kroeg loopen, en daar dan zooveel bier verzwolgen wordt, dat het voor alles beter
zou zijn, dat zij wat minder kerksch waren, doch hierop zou de schrijver misschien
zeggen: ‘zoo zijn in Vlaanderen onze manieren.’
Nu in elk geval: hij heeft dat Vlaamsche leven met zijn naïefschoone maar ook
verkeerde kanten in zijn eigen sappige. natuurfrissche taal zoo meesterlijk
weergegeven, dat hij onzen dank verdient voor zijn laatste en m.i. beste werk.
G.F.H.
M.H. v a n C a m p e n . Bikoerim. Bussum. C.A.J. v a n D i s h o e c k ,
1903.
Bikoerim? Zoowaar, daar zal 't hebreeuwsche woordenboek bij te pas komen. Wacht:
heet Pinksteren niet ‘joom hab-bikoerim’, de dag der eerstelingen? En ja, aan dezen
bundel van 8 schetsen is een glossarium van hebreeuwsche woorden toegevoegd en
daar vind ik: ‘Bechour = eerstgeborene’, maar 't meervoud wordt er niet bij vermeld,
en 't staat te bezien of de lezer nu uit dien uitheemschen titel dadelijk zal begrijpen
dat hij hier kennis maakt met 's heeren van C a m p e n ‘Eerstelingen’.
Het hebreeuwsche van den titel is in zooverre kenschetsend dat het oud-joodsche
element van dezen bundel de zeer eigenaardige bekoring er van uitmaakt. Uitnemend
is de Paaschavond met de beschrijving van den Paaschmaaltijd en der zinrijke
ceremoniën. Prachtig is Zoon van het Oude Volk, waarin we een grijzen wetgeleerde,
enkel door innige liefde, zelfverloochening en 't wijze woord, zijn faillieten neef zien
redden van moedeloosheid en zelfmoord. Komen we echter daarna in aanraking met
moderne joden, amsterdamsche diamantslijpers, die in Van Voorheen ‘'n paar honderd
gulden voor anderhalven dag werk verdienen’ (bl. 138), maar in De Verloofden bij
gebrek aan werk zich op mopperen en vergaderen toeleggen, en voor wie onder alles
het café toch maar de hemel blijft, dan zakt onze belangstelling aanmerkelijk. Toch
blijft de taal voortdurend onze aandacht vragen. De taal herinnerde mij sterk aan die
van Q u é r i d o in zijn Menschenwee. Altijd rijk, maar ook vaak opzichtig; zuiver
en nauwkeurig, soms ook farizeesch-
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nauwgezet; episch van kracht en breedheid, te zelden van epischen eenvoud; getuigend
van devote studie op de dingen, maar ook den lezer geen moeite en studie sparend.
Gaf Q u é r i d o vooral zijn kracht aan de natuurbeschrijvingen, v a n C a m p e n let
meer op de psychologie, die, al is zij de mijne niet, toch bewondering eischt voor
haar fijn ontledingsvermogen en koele objectiviteit.
Ongetwijfeld zal er op deze ‘Eerstelingen’ een oogst volgen. Als dat nu maar niet
wordt een opzichtige opeenstapeling van woordkunst, als dat eens mocht worden
een groot werk van het geloovig-joodsche leven, gezet in den toon van Zoon van het
Oude Volk, dan zou dat een rijke oogst voor onze letterkunde zijn.
G.F.H.
B e r n t L i e . Onder Betoovering. Naar het Zweedsch door P h .
W i j s m a n . Amsterdam. Va n H o l k e m a e n Wa r e n d o r f .
Even frisch en gezond als het laatste hier aangekondigde werk van B e r n t L i e ,
Judit, is dit nieuwe boek van hem. Dokter B e r g , een flink man, gelukkig met zijn
lieve vrouw en kinderen, verdwaalt bij een jachtpartij in de bergen, ontmoet daar in
een Saeter-hut een intelligente jonge dame, die daar gezondheid kwam zoeken, en
komt plotseling onder betoovering van die lieve juffrouw A r n d t . En wederkeerig
geraakt zij geheel onder den indruk van dien dokter, die met zijn goeden raad haar
geneest van haar zielsziekte. Het is maar een oogenblik dat ze elkaar's reine,
bewonderende liefde genieten - maar het oogenblik is voldoende om hem innerlijk,
en ten slotte ook lichamelijk ziek te maken. Maar hij geneest, niet 't minst door de
goede zorg van zijn vrouw, en als hij juffrouw A r n d t , gelukkig gehuwd, weervindt,
nemen zij afscheid als goede vrienden, die elkaar veel hebben te danken. En dit
thema, zuiver behandeld in de heerlijke sfeer van fjorden en kariolen en eenzame
bergen, maakt van Onder Betoovering een goed specimen van de steeds aangroeiende,
belangrijke nieuwe literatuur van het Noorden.
G.F.H.
P e k k a M a l m . In Tijden van Gisting. Naar het Zweedsch door D.
L o g e m a n - v a n d e r W i l l i g e n . Utrecht. H. H o n i n g , 1903.
Een roman over het huidige Finland, dus een droevig boek. Maar niet van eene in
achterbuurten gezochte droefheid, maar van een edele tragedie, gegeven door het
leven zelf. Want de strijd
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was onvermijdelijk. Kort nadat Finland in 1809 bij Rusland was ingelijfd, werd de
Kalewala ontdekt. Een volk dat zulk een epos als de Kalewala kon scheppen,
verdiende vrij te zijn. ‘Zweden zijn wij niet meer, Russen zullen wij nooit worden,
laten wij dus trachten Finnen te worden’, dit woord - de schrijver herinnert het in
zijn Voorwoord - werd het program der Fennomanen. Daartegenover stelden de
Svekomanen dat Finland zijn beschaving aan Zweden heeft te danken. Was
R u n e b e r g , de dichter van het Zweedsche volkslied, niet een volbloed Fin? Laat
Finland dus aansluiting zoeken bij Zweden, dat met oude liefde hangt aan zijn nooit
vergeten provincie! Toch bleek de nationale idee zoo machtig dat de Fennomanen
terrein wonnen. Dan komt in hun partij echter verdeeldheid tusschen de oude,
conservatieve en de jonge, liberale Fennomanen, en Rusland maakt van die tweedracht
gebruik en zendt B o b r i k o f f met de beruchte manifesten.
Met dit gegeven een historischen roman te schrijven was niet moeilijk, en P e k k a
M a l m heeft dan ook van In Tijden van Gisting een belangwekkend boek gemaakt.
H j a l m a r en D a n i ë l zijn de zoon en de pleegzoon van den staatsraad E k r o t h ,
die zich buiten de partijen houdt. Komen zij aan de academie te Helsingfors dan
leven zij al spoedig midden in den partijstrijd. Zij zijn Fennomanen, maar komen
veel aan huis bij E k r o t h ' s neef, het gemeenteraadslid A h l f e l t , een vurig
Svekomaan. H j a l m a r ontpopt zich tot een fladderkarakter, houdt zich bij de
bovendrijvende partij, russificeert zijn naam ten slotte tot J a l m a r i , wat hem een
goeden post en een rijke bruid bezorgt. D a n i ë l wordt een woordvoerder van de
jong-Fennomanen, wat hem zijn eerlijk verdiende betrekking en zijn geliefde kost.
Want hij heeft I n g e b o r g A h l f e l t lief, zij hem ook - maar op zijn sterfbed legt
A h l f e l t de hand van I n g e b o r g in dien van een vurig Svekomaan. I n g e b o r g
biedt geen weerstand - en D a n i ë l blijft verlaten en troosteloos achter, evenals zijn
arm vaderland. Toch niet hopeloos. Hij wijdt zich aan het onderwijs en bouwt op de
spes patriae.
Toch is zijn hoop matter dan die van R u n e b e r g in zijn Fänrik Stal. Ook
R u n e b e r g beschrijft daarin de tragedie van Finlands nederlaag na zijn opstand
tegen Rusland in 1809. Maar de figuren van Fänrik Stal hebben meer staal in hun
bloed en meer ijzer in hun beenderen, dan de personen van dezen roman. ‘Nog keert
de dag, nog is niet alles uit’ dat woord uit R u n e b e r g ' s werk getuigt van krachtiger
hoop dan er spreekt in D a n i ë l ' s verwachtingen en I n g e b o r g 's resignatie. Aan
den anderen kant
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kon R u n e b e r g , de dichter, zich gemakkelijker boven der tijden druk verheffen,
dan P e k k a M a l m de prozaschrijver.
In elk geval heeft deze ons Finland's laatste tragedie uitnemend geteekend en des
lezers geheele sympathie, als hij van het opkomend, en door mannen als D a n i ë l
onderwezen geslacht nog alles verwacht voor een vrij Finland.
G.F.H.
J. P o s t m u s . Majesteytsschenders. Rotterdam. D.A. D a a m e n , 1903.
Deze merkwaardige romantische behandeling van het Utrechtsche kerkgeschil van
1660 over ‘het gebruyck van goederen, die men geestelijke noemt’ is niet zonder
belang ook voor de politiek van onzen tijd. De schrijver zorgt er dan ook voor ons
door aanhoudende verwijzing naar hedendaagsche toestanden aan zijne bedoeling
te herinneren. Die scherpe en scherp uitgedrukte strekking doet nadeel aan den indruk
van het verhaal zoowel als aan de kracht van het historisch betoog, dat zeer eenzijdig
fel-Voetiaansch (meer dan gematigd-Lodensteynsch) gekleurd is en heftig uitvaart
tegen de ‘libertynen’, die hun ‘majesteit’ der regeering naar des schrijvers meening
ten onrechte stellen tegenover die der kerk (d.i., meent de schrijver, die van God) en
de predikanten, schenders hunner regeeringsmajesteit, doen uitleiden uit de stad. De
roman, wat al te melodramatisch eindigend met den plotselingen dood van den
krachtigen leider der Utrechtsche regeering - blijkbaar ten straf voor zijne liberale,
ik vergis mij: libertijnsche, zonden - is over het geheel boeiend geschreven maar
wordt ontsierd door een onredelijk aantal ‘drukfouten’, soms verscheidene op een
enkele bladzijde, die niet eens altijd als zoodanig zonder meer kunnen worden
aangemerkt. De heftige anti-staatsgezinde uitingen dragen dikwijls een wat al te
onhistorisch karakter, b.v. waar zij spreken van den jongen Oranje als van den
‘wettigen Heer’, van het hartstochtelijk bestreden recht der ‘commissarissen politiek’
in den kerkeraad, van het op de been brengen van ‘justitie, politie of soldaten - liefst
ook paardenvolk, dat imponeert’ om te bewijzen, ‘dat de regeering gelijk heeft.’ Ook
de taal laat te wenschen over, meer dan de anti-aristocratische, anti-conservatieve,
anti-libertijnsche gezindheid van den schrijver, die blijkbaar meer op heeft met
calvinistische democratie en kerkelijke doleantie dan met libertijnsche ‘wolven’,
‘onbetrouwbare Papisten en Mennisten, die alle actie verlammen’ (blz. 297), en
dergelijk gespuis. Het boek eindigt met een hartstochtelijk woord van vertrouwen
op de toekomst, die is weggelegd voor de volgelingen van het hoofd onzer
tegenwoordige regeering.
P.J.B.
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G u s t a v F r e n s s e n . De Drie Getrouwen, vertaling van G.H. P r i e m .
Amsterdam. C.L.G. Ve l d t , 1903.
Jörn Uhl is ten onzent zoo veel gelezen, dat ook dit boek in de vertaling zijn weg
wel vinden zal. Het is een boek van geheel denzelfden aard als het genoemde, daar
het in een los samenhangend verhaal, telkens in uitweidingen vervallend, die met
het verhaal zelf in weinig verband staan, de lotgevallen beschrijft van drie jonge
Holsteiners, in wie drie zeer verschillende karaktertypen van het Holsteinsche ras
ons voor oogen worden gesteld: de rijke heereboerenzoon A n d r i e s S t r a n d i g e r ,
zijn gladde, hebzuchtige neef F r a n s , de droomerige heidebewoner H a r m
H e i d e r i e t e r , naast wie het krachtige Holsteinsche vrouwenras in verschillende
typen ten tooneele wordt gevoerd. Het tooneel is hier niet de boerenhofstede
binnenshuis maar de zeekust: duin, dijk, heide, grenzend aan het grauwe wad, het
slijkerige reuzengraf van vergane steden en dorpen. Dat tooneel wordt ons met zorg
en liefde geschilderd en wie de wadden van Friesland en Groningen kent, zal getroffen
worden door de voortreffelijke teekening van die sombere grijze slijkvlakte, door
den vloed telkens in wilde zee herschapen, den schrik maar ook de geheimzinnige
verlokking van den kustbewoner.
In die schildering, in de typeering der karakters ligt de groote verdienste van dezen
auteur, niet in het verhaal zelf, dat melodramatische verwikkelingen aan miraculeus
toevallige ontknoopingen paart. Wie het stoere Friesche ras, in gelijke omstandigheden
levend als deze Saksers en hier met hen vermengd, heeft leeren kennen, zal menigen
trek terugvinden. De historische tegenstelling van Saksen en Wenden, Duitschers en
Polen, er onnoodig bijgesleept en onvolkomen in het verhaal verwerkt, schijnt aan
het geheel een actueel bijsmaakje te moeten geven; de geschiedenis der ook daar
sterke landverhuizing naar Amerika past beter. De vertaling is beter dan die van Jörn
Uhl door B. C a n t e r , die beneden kritiek mag heeten, maar laat toch ook te wenschen
over. Het aantal germanismen is vrij groot en de auteur schijnt niet in te zien, dat het
gebruik van het Duitsche Sie, volstrekt niet overeenkomt met dat van het Hollandsche
U, waardoor hij het geregeld weergeeft. Paarden, die tot iemands ‘vervoeging’ staan,
hebben zonderlinge beproevingen te ondergaan; men ‘jubelt’ niet tot iemand, als
men haar wil wekken; ‘varen’ heeft bij ons totnogtoe een verleden tijd ‘voeren’, niet
‘vaarden’ en zoo is er telkens wat aan te merken.
P.J.B.
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C a t h a r i n a A l b e r d i n g k T h y m . Groote zielen. Amersfoort. J.
Va l k h o f f , 1904.
Mejuffrouw T h y m houdt zich gaarne bezig met hooggeplaatste personen. Zoo ook
in dezen aan Dr. C u y p e r s opgedragen roman, waarin zij voornamelijk pausen en
kardinalen en hunne omgeving voor ons doet optreden. Eigenlijk zijn deze personen
de dragers van fantastische hervormingsdenkbeelden, die de schrijfster zich schiep
ten opzichte van hare Kerk. Paus J o a n n i X X I V - waarom die onmogelijke
letterverbinding gekozen? - die regeert, als de geschiedenis van den roman begeert,
is een dier hervormers, een ‘paus der armen’, die de Kerk tot eenvoud en armoede
wil terugbrengen maar zooveel tegenstand vindt bij zijn aan weelde gewone omgeving,
dat hij - ongehoord feit! - afstand doet en zich terug trekt in een verborgen klooster.
Een nieuwe paus wordt gekozen, een Spanjaard (met bij ongeluk een Portugeeschen
naam), die als L e o X V zich ten doel stelt het groote Schisma te doen ophouden
door hereeniging met de Grieksche Kerk en daarvoor - onmogelijke onderstelling
bij een karakter als het zijne - zelfs een moordaanslag op den vredelievenden
russischen keizer over heeft. L e o verzoent zich met het koninklijke hof te Rome en
roept zijn ‘heiligen’ voorganger als zijn geheimen raadsman tot zich. Onder die
groote fantasie van kerkelijke politiek loopt nu het huiselijk drama door van de vrome
Romeinsche van hoogen adel en ontzaglijken rijkdom en van haren lichtzinnigen
Franschen gemaal, die op den duur geen vrede kan hebben met haren
‘christelijk-socialen arbeid’ aan misdadigers en losgelaten gevangenen en zijn vrouw
voortdurend bedriegt. Die vrouw, gewezen non (?!) en geliefde nicht van den heiligen
ex-paus L u i g i F a r e t t i , wordt met L e o X V zelf het slachtoffer van de
hartstochtelijke B e t t i n a , ook al gewezen non en nauw verbonden met den
rebelschen eerzuchtigen kardinaal A r b e l l i maar later afdalend tot in een bordeel;
zij vindt ten slotte troost in haren zoon, die als de ideale paus J o a n n i X X V het
boek sluit. Hij begeert ‘het christendom terug te voeren tot de liefde en eenvoud der
eerste Christentijden, één groote broederschap te smeden’, verkoopt het Vatikaan
‘met al zijn kunstschatten’ aan Italië tegen de (matige) rente van 100.000 lire 's jaars,
gaat in een ‘gewoon huis’ wonen, verbiedt ‘het ruilen van gebeden en sacramenten
tegen geld’, het ‘ijdelheidsvertoon’, de ‘hooge titels’, ‘rijkbeladen tafels’, ‘wijnen’,
‘geestrijke dranken en bedwelmende tabaksrook’ aan de ‘altaardienaren’ - de
‘Christus-Paus’. Men ziet: het is een betoog, dat hier wordt geleverd en

Onze Eeuw. Jaargang 4

154
menige trek voert ons naar onzen eigen tijd. De schrijfster geeft zich dan ook geen
moeite om het milieu meer dan losweg te schilderen; zij offert alles - ook den
eigenlijken roman, die banaal is - op aan de strekking, die ons inzicht geeft aan wat
er gist en woelt in vele katholieke harten, en ten slotte dan ook den roman de moeite
van het lezen waard maakt.
P.J.B.
Mr. N.P. Va n d e n B e r g . Uit de dagen der Compagnie.
Geschiedkundige Schetsen. Haarlem. H.D. T j e e n k W i l l i n k e n
Z o o n , 1904.
De heer Va n d e n B e r g , die zijn oude liefde voor historie nooit vergat, besteedde
vele zijner ‘Bataviasche avondstonden’ aan de studie van het maatschappelijk leven
en verkeer onzer voorvaderen in Indië en plaatste de zoo ontstane artikelen dikwijls
in het Tijdschrift van het Bat. Gen. Zij worden nu hier, vermeerderd met eenige uit
De Gids, De Economist en Onze Eeuw, herdrukt in aangenamen vorm. Geheel uit
de bronnen bewerkt, leveren zij niettemin een aangename lectuur op. Banda naar de
beschrijving van den Duitschen kolonialen soldaat W u r f f b a i n , die het van
1633-1638 kende; enkele belangrijke momenten uit de sociale en politieke
geschiedenis van Batavia vóór en in 1795; de suikerindustrie op Java onder de
Compagnie; C o e n 's begrippen omtrent de ‘vrije vaart; eindelijk het onzen lezers
bekende stuk over de lotgevallen van J u r i a a n B e e k , den ‘onderkruiper’, vormen
den inhoud van dit aantrekkelijke boek, dat velen omtrent de vroegere toestanden in
onze Oost een helderder inzicht zal kunnen geven en daarom aanbevelenswaardige
lectuur mag worden genoemd.
P.J.B.
Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende
Gedenkpenningen (Koninklijk Kabinet van munten, penningen en gesneden
steenen), I (tot 1702). 's-Gravenhage, 1903.
In een statig boekdeel verzamelde de ijverige en bekwame directeur van het Koninklijk
Kabinet boven de Koninklijke Biblitheek in het Lange Voorhout, dr. H.J. d e
D o m p i e r r e d e C h a u f e p i é , de hem bekende gegevens omtrent niet minder
dan 2021 gedenkpenningen in de hem toevertrouwde merkwaardige collectie, de
schoonste van dien aard hier te lande en die de vergelijking met de buitenlandsche
niet behoeft te schromen. De voortreffelijke wijze, waarop deze verzameling thans
is tentoon-
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gesteld, maakt de bezichtiging ervan een groot genot en de uitnemende reproductie
van een aantal der penningen op twee en twintig platen in dezen catalogus zal zeker
menigeen tot een bezoek uitlokken. Zoowel de geschiedkundige in het algemeen als
de penningkundige en de beoefenaar onzer sociale en kunstgeschiedenis vinden baat
bij dezen catalogus, die, voorafgegaan door eene korte geschiedenis der instelling,
alles geeft wat men redelijkerwijze mag verwachten: korte beschrijving, verwijzing
naar literatuur, hier en daar kritische aanwijzing. Moge de bewerker veel genoegen
beleven aan zijn moeitevollen arbeid.
P.J.B.
J e a n n e R e y n e k e v a n S t u w e . Liefde. Amsterdam. L.J. Ve e n .
Dit is eigenlijk - op den keper beschouwd en van alle mooie woorden, waarin het
verhaal is vervat, ontdaan - een dwaze geschiedenis. Er is een jonge man, O t t o
v a n W i j c k , een reeds beroemd schrijver, die heel veel over het leven en over de
liefde heeft geschreven, maar - schoon hij zich verbeeldt van beide al wonder wat te
weten - daar nog maar heel verkeerde begrippen van heeft. De liefde kan hij zich
nauwelijks anders denken dan als de voldoening van een natuur-aandrift en het leven
vindt hij bijna niet waard te leven. Wanneer hem dan de eenzaamheid in zijn villa
aan het strand begint te drukken, besluit hij weer naar Amsterdam te gaan en daar
een vrouw of.... vrouwen te zoeken. Daarbij neemt hij zich heel stellig en vast voor
dat, mocht hij er toe overgaan te trouwen, hij aan zijn bestaan een einde zal maken,
zoodra van een nieuw bestaan de zekerheid verkregen is.
In Amsterdam verlooft hij zich al spoedig - op ietwat zonderlinge wijze - met een
jong meisje, dat eerst droomt van een geestelijk huwelijk met den jeugdigen auteur,
doch wanneer deze daar geen genoegen mee neemt, dadelijk bereid is met hem te
sterven zoodra hun echt ‘gezegend’ zal blijken! Want ook zij meent dat het voor een
mensch een niet te dragen verantwoordelijkheid is schuldig te staan aan het leven
van een ander....
Zoo trouwen zij dan. En de schrijfster, gelijk men weet van erotische hoofdstukken
niet afkeerig, ziet hier de gelegenheid schoon ons met levendige kleuren de geneuchten
der wittebroods....maanden van het jonge paar te schilderen.
Totdat.... totdat hij bemerkt, iets waarvan zij nog niet het flauwste vermoeden
heeft: dat het fleschje vergift, reeds aanstonds na de voltrekking van het huwelijk in
de schrijftafel geborgen,
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nu zijn diensten zal moeten bewijzen, want dat er werkelijk een ‘blijde’ verwachting
aanstaande is! Maar nu slaat hij aan het tobben. Het is toch eigenlijk heel erg, wat
zij afgesproken hebben; neen, hij heeft nooit beseft wat die afspraak eigenlijk inhield.
Het leven is toch mooi en heerlijk en de ‘liefde’ heeft toch haar laatste woord niet
gesproken, wanneer.... enfin, wanneer er een baby op komst is. En dan neemt hij een
kordaat besluit: hij wil niet vrijwillig sterven; hij wil blijven leven; hij wil dat zij ook
blijft leven en dat het kind ook zal leven....
Gelukkig is zij, vroeger zoo resoluut gestemd voor zelfmoord in omstandigheden,
als waarin zij nu verkeeren, ook dadelijk bereid daarvan af te zien. En dus.... ziet
men aan het eind ‘die Lebensmüden glücklich gelandet’; zij sturen rechtaan op de
haven van het dood-banale, waarin man en vrouw overgelukkig zijn als zij hopen
mogen dat een klein, hulploos wezentje al hun zorg en toewijding zal komen vragen.
Ziedaar de geschiedenis. Een ieder kan nu wel gissen wat voor beschouwingen in
het begin en in het einde geleverd worden: J a n t j e huilt en J a n t j e lacht.
Het was toch maar een mooi ding - zoo zegt de wat nuchter aangelegde lezer, als
hij dit boek uit handen legt - een mooi ding, dat deze meneer en mevrouw hun
onbekookte afspraak niet aan derden hebben meegedeeld, want zij zouden toch wel
een heel klein beetje ridicuul tegenover zoo'n ‘derde’ hebben gestaan, wanneer die
hun bij de wieg van het kind had toegevoegd: ‘wat? een kind! en leven jullie nog?!’
Het antwoord had dan moeten luiden: ‘ja, we hebben ons bedacht; we vonden het
achteraf toch beter en pleizieriger met ons drieën te blijven leven’!
H.S.
H e n d r i k E b e n . (J o h . H. B e e n ). Uit de gedenkschriften van een
Schooljongen (geïllustreerd door J.B. H e u k e l o m ). Amsterdam. S.L.
v a n L o o y , 1904.
‘Als je waarheid zegt, gelooven de jongens je nooit’, heet het op een der eerste
bladzijden van deze vermakelijke gedenkschriften. Zou het zoo zijn? Wanneer wij
nu eens aan ‘de jongens’ zeiden (wat de waarheid is!) dat ze hier een heel prettig
jongensboek aan zouden hebben, een boek om niet neer te leggen voordat het uit is
en om later dan weer eens te gaan lezen - en misschien véél later, op ‘rijper’ jaren
nog eens! en altijd met veel, schoon telkens ander genoegen; - zouden ze het dan
nooit gelooven? Dat zou heel jammer voor hen zijn, want ze zouden er een groot
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genot door missen. En als zij hooren dat deze ‘gedenkschriften’ te boek gesteld zijn
door denzelfden man, die ook van de ‘drie jongens op reis’ zoo heerlijk wist te
vertellen en als ze dan er bij hooren dat ook hier Bas en Willem en de ‘ik’ weer ten
tooneele verschijnen, dan zullen ze toch zeker wel gelooven dat dit nu juist iets voor
hen is.
Maar die plaatjes....!
H.S.
A m y G r o t h e -Tw i s s . Swawa's Terugkeer. Hilversum. J.
R e d d i n g i u s . 1903.
Het eigenaardige - het eenige niet - van dit boekje is dat de naam der schrijfster niet
op het titelblad vermeld, doch eerst op de allerlaatste bladzijde den nieuwsgierigen
lezer onthuld wordt. Een tweede eigenaardigheid is dat dit tooneelspel voor het eerst
is opgevoerd ‘op den Zwaluwenberg te Hilversum’ (n.l. in de open lucht). Een derde
eigenaardigheid is dat dit stuk geschreven is in een soort van dichterlijk proza, dat
zich vooral door verrassende zinswendingen onderscheidt. B.v. ‘dit kind, waarvoor
de poorten Gij des Levens hebt geopend’ of (van de Liefde) ‘om te vereeuwigen
zich, moet zij opoff'ring worden, want dàn eerst wordt een deugd zij, wordt zij kracht’.
Waar de schrijfster enkele malen van dit rhythmisch proza afziet, schrijft zij lange
zinnen met bijzinnen, die niet mooi zijn en niet gemakkelijk te zeggen. Zoo (blz.
14): ‘Hoe vele eeuwen was het niet, dat S w a w a , ver van de menschen af, haar
Feeën-leven had geleid, toen op een lichten winterdag, van af de hooge bergen op
grillig sleetje over sneeuw en ijs kwam aangegleden een van de zeven dwergen, bij
wien Sneeuwwitje vroeger had getoefd, om Haar te melden, dat hij vernomen had,
dat bij de menschen Sneeuwwitje nu een blond, bleek meisje werd genoemd!’ Enz.
H.S.
H e r m a n B a n g . Stella. Naar het Deensch door mevrouw D. L o g e m a n
- v a n d e r W i l l i g e n . - Utrecht. H. H o n i g . 1903.
Het schijnt niet gemakkelijk de bekoring, waaronder dit wonderlijke boek ons brengt,
te ontleden. Soms zijn we geneigd den auteur te vragen wat minder het beeld der
vrouw te teekenen door allerlei kleine tafereeltjes en ons iets meer stelligs van haar
mee te deelen; dan weer vinden we het verhaal rammelig en rommelig: er gebeurt
zooveel in het ‘witte huis’ en in het ‘grijze huis’ (gelijk de twee deelen heeten) en
we ontmoeten er zooveel

Onze Eeuw. Jaargang 4

158
druk door elkaar pratende menschen, van wie we zoo weinig afweten en van wier
woorden we dus zoo weinig begrijpen; bijna worden we er gemelijk onder, wanneer
de openbaring der oorzaak van S t e l l a ' s droefenis telkens en telkens weer wordt
verschoven. Maar - hoewel we ook aan het eind die onder het lezen geopperde
bezwaren handhaven - we zijn toch, al lezende, gaan houden van dit boek en van de
menschen, die er in voorkomen; we leeren hen toch wel heel goed kennen, zoo
meenen wij, door alles wat ze zeggen en doen, al weten we nauwlijks wie ze zijn:
wij gevoelen wel met hen mee en gaan met hen sympathiseeren, al zouden we niet
kunnen zeggen waarom. Wat dan het geheim is van die eigenaardige bekoring?
Misschien dit: dat hier uit het leven gegrepen is; dat wij hier binnen geleid worden
in huizen, die er werkelijk zoo hebben uitgezien, bij menschen, die werkelijk zoo
hebben gedacht, gevoeld, gesproken; dat we het echte, het ware, het menschelijke,
het niet-verzonnene, maar doorleefde, de echtheid van die droefenis, van die liefde,
van al die gevoelens, proeven en onderkennen, als stonden wij werkelijk in het midden
van deze menschen. Mij althans is geen andere verklaring ervan bekend, waarom dit
heel eigenaardige boek, zoo gansch anders dan andere, zoo wonderlijk van bouw,
zoo los van samenstelling, zoo fragmentarisch van inhoud, toch zulk een blijvenden
indruk maakt, dat de naam ‘Stella’ ons door den klank alleen weer in gedachte dadelijk
terugvoert binnen den kring, waarvan wij eigenlijk zoo weinig wisten en waar we
ons toch zoo thuis voelden, vol sympathie voor de heldin, die ons toch tenslotte een
onbekende blijft.
H.S.
A n n a H u b e r t v a n B e u s e k o m . De oudste. Bussum. C.A.J. v a n
D i s h o e c k , 1903.
Een heel aardig meisjesboek. ‘Eénig leuk’ - om een uitdrukking daaruit te gebruiken
- is misschien wat veel gezegd voor deze familiegeschiedenis, waarin ons van het
heele gezin D a e l h e i m verteld wordt op prettigen toon; maar al is het dan ook niet
‘eenig’. - ‘leuk’ is het wel, dit gesnap van de oudste over alles wat haar en den
broertjes en zusjes wedervaart. Aardig vooral zijn de jongeren geteekend.
H.S.
Javaansche en Maleische fabelen en legenden, door T.J. B e z e m e r .
Amsterdam. C o h e n zonen (z.j.)
Zij die, onbekend met de Javaansche en Maleische literatuur, zich een beeld willen
vormen van de fantasie en den gedachten-
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gang der inlanders in onze Oost, zullen dit werkje zeker niet onbevredigd ter zijde
leggen.
Over de juistheid der vertaling hebben wij geen oordeel; naar onze meening is zij
hier en daar noodeloos te letterlijk.
Wij hebben overigens slechts aanmerkingen van ondergeschikten aard; waarom
die verschillende namen voor denzelfden persoon: A l e x a n d e r d e G r o o t e ,
I s k a n d e r D z o e ' l q a r n a i n , A l e x a n d e r , I s k a n d a r (bl. 38-40)? Waarom
eerst 46 bladzijden nadat van den kantjil sprake is (bl. 41) den uitleg gegeven wat
een kantjil is?
E.B.K.
Het Rijk van Handel en Nijverheid, door A n d r e w C a r n e g i e . Uit het
Engelsch vertaald door Mr. D. H e s . Tweede, herziene druk. Groningen,
S c h o l t e n s e n Z o o n . 1903.
In den zomer van 1902 verscheen des schrijvers ‘The Empire of Business’, dat
onmiddellijk de algemeene aandacht trok. Zooals de vertaler zegt, het is een ‘frisch
geschreven, helder gedacht boek.’
Geen wonder, dat de Hollandsche vertaling reeds na eenige maanden was
uitverkocht en een tweede druk noodig was. Het is een van die boeken, die men aan
jongelieden in handen geeft, in de hoop dat zij enkele der practische, wijze lessen
ter harte zullen nemen en daardoor hun levensgenot een weinig zullen verhoogen.
Maar ook voor menschen op rijperen leeftijd is het boek veel waard.... ja, wij
zouden haast zeggen dat het wel ongelukkig is dat het niet enkele maanden eerder
bekend was. Als wij, in een der eerste bladzijden reeds lezen: ‘Al die speculanten
heb ik in mijn leven onherstelbaar zien te gronde gaan, bankroet, zoowel in geld als
in karakter. Er is bijna geen voorbeeld aan te wijzen van iemand, die met speculeeren
rijk geworden is en zijn rijkdom behouden heeft; dobbelaars sterven arm, en er is
voorzeker geen voorbeeld van een speculant, die een voor zich zelf eervol of voor
de maatschappij nuttig leven geleid heeft’.... dan denken wij met medelijden aan de
talrijke slachtoffers van de dobbelzucht, in den zomer van 1903, in ons land. Hadden
zij maar naar C a r n e g i e geluisterd!
Geldt hetzelfde ook niet ten aanzien van hetgeen deze zegt over drankgebruik,
over borgstellingen, over de plicht om de belangen van den patroon in alle opzichten
te behartigen, over het voorrecht dat de onbemiddelde, maar energieke jongman heeft
boven
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hen, die in weelde zijn opgevoed en voor wie het zooveel moeilijker is hunne energie
te bewaren?
Wie het, alles te zamen genomen, uitmuntende boek verder doorleest, zal telkens
stooten op waarheden, die wel eens in herinnering mogen worden gebracht. Zoo, op
bl. 193: ‘dat de bij uitstek groote administrateurs zelf nooit eenig noemenswaard
werk verrichten; hun taak is, te zorgen dat anderen werken, terwijl zij denken.’
Inderdaad: een minister, die zelf doet wat ook een commies kan doen, deugt niet
voor minister! Op blz. 192: de maatschappij die (wat positie, vooruitzichten,
salarissen, pensioneering enz. betreft) het meest voor haar personeel doet, zal het
meest voor hare aandeelhouders doen’.... ‘het is eene groote vergissing te beweren,
dat arbeid en kapitaal tegenstrijdige belangen hebben; zij moeten vereenigd werken’.
Zoo zouden wij meer aanhalingen kunnen doen, b.v. het betoog (blz. 48) dat een
goed muntstelsel met goudbasis ‘altijd het beste middel van bescherming der
volksklasse is geweest,’ - maar het werk van C a r n e g i e is reeds zóó algemeen
bekend, dat het inderdaad onnoodig mag heeten, daarop thans nog nader de aandacht
te vestigen.
Het worde in toenemenden getale in ons land verspreid!
E.B.K.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken:
A r y B e l i n f a n t e . Stemvorming en Staatzorg, naar het Duitsch van E.O.
N o d n a g e l . Amsterdam. J a c q . v a n C l e e f , 1904.
A n n a . Uit naam van Velen. Naar het Duitsch v a n Ve r a . J.C. D a l m e y e r .
Amsterdam.
O.S. A d a m a v a n S c h e l t e m a . Levende Steden. Dusseldorp of de
ontmoetingen van Petrus Cordatus. Amsterdam. S.L. v a n L o o y , 1903.
Kritiek van Beeldende Kunsten en Kunstnijverheid. 1e Jaarg. afl. I. Jan. 1904.
Red. A l b . P l a s s c h a e r t . Uitg. W. Ve r s l u y s , Amsterdam.
J.A. L o e b è r J r . Timoreesch Snijwerk en Ornament. Bijdrage tot de
Indonesische Kunstgeschiedenis. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor
de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. 's Gravenhage.
M a r t i n u s N i j h o f f , 1903.
M a x O ' r e l l . Wandelingen in het Rijk der Vrouwen, naar het Engelsch door
A v a n S l o o t e n , J o h . G. S t e m l e r C z n . Amsterdam, 1903.
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Scandinavische Reisschetsen
Door G.F. Haspels.
I. Op zee.
‘A Sunday never to be forgotten!’ siste verwenschend de jonge Boer, zich opnieuw
omwerpend in zijn kooi.
Ik keek, languit op de canapé liggend, even op, witjes glimlachend, want ik
herinnerde me wel erger Zondagen van zeeziekte op de Noordzee, en was tenminste
blij dat ik gisteravond de tweede klasse had gekozen. Want nadat ik gisteravond laat,
bij flakkerende lantarens die over de regennatte straten van Hamburg weifelend licht
wierpen, naar de Olaf Kyrre was gewaaid, was mij gezegd dat alle hutten der eerste
klasse bezet waren, maar in de salon een slaapplaats kon klaargemaakt worden.
Evenwel daar in de salon zeeziek ten toon te liggen, lokte me ook niet aan. Want dat
het er weer ouderwetsch van langs zou gaan, bemerkte ik niet slechts uit den wind,
die door de touwen floot, maar ook aan de mij aan zeeziekte herinnerende geur van
roestig ijzer, machineolie en zilt water. Dus de tweede klasse eens bekeken, of ik
daar gezelliger zeeziek kon zijn. En ja, daar was nog een kooi open, met een canapé
er voor - en daar zaten vier Afrikaansche studenten uit Halle, bij halve fleschjes bier,
vroolijk te ‘gezelsen’: hoe
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zij hun zomervacantie in Noorwegen zouden doorbrengen. Dus dadelijk te kooi
gekropen, om tenminste, als straks de Olaf Kyrre met den vloed de Elbe zou afvaren,
nog eens flink uit te slapen, vóór de dans op de Noordzee morgen zou beginnen.
Gewekt door het: ‘caffe, caffe!’ ons, echt-noorsch, op bed aangeboden, zag ik al
spoedig de Afrikaanders elkaar lachend aan de waschtafel bespritsen, waarop zij
naar boven stormden. Daarop verscheen voor de waschtafel een jonge duitsche
tooneelist, met rood haar en gouden lorgnet, en vervolgens twee Joden - een kleine
dikke, met een ‘Kaiserbinde’, die hij met zichtbaar verdriet eerst afbond, toen hij erg
mooi was aangedaan met goud en juweelen - en een groote magere, met ernstige,
bruine oogen, dunlokkige grijzende haren, en een gescheiden, grauwige baard. Toen
ook zij zoo monter naar boven waren gegaan, het schip nog zoo vast voortgleed, en
de geur van den gebakken ochtendzalm zoo verleidelijk naar binnen kwam, bedacht
ik me misschien toch noodeloos bang te hebben gemaakt, en kleedde me vlug aan,
vroolijk in 't vooruitzicht van een mooien Zondag op zee. Echter naar boven gaande,
deed ik den eersten stap op de kajuitstrap in de lucht - owee, daar maakte Olaf Kyrre
al zijn eersten zwaai! - en boven gekomen, jawel, weg was het zalmontbijt! Een
stijf-grijze lucht, nog niet kwaadaardig van uitzicht, maar degelijk zwaar, vol water
en wind. In de verte, achter ons nog iets van de kust, om ons nog wat vletjes en
loodsbooten, lustig huppelend op kleine zeetjes - maar daar voor ons: witte koppen,
niets dan witte koppen op een groezelige zee! De Afrikaanders liepen nog heel
parmantig op en neer, de tooneelist stond met hooge belangstelling door zijn kijker
de kust op te nemen, de Joden maakten een gemoedelijk praatje met een matroos,
die aan de spilketting bezig was - allen wilden blijkbaar toonen dat zij geloofden in
een rustige overtocht en het dom was te denken aan zeeziekte. Ik echter was zoo
dom, en ging al spoedig midscheepsch staan voor de vastigheid, want de boot begon
al raar te doen. Vroolijk steigerend de kop in de hoogte, en dan met snij-
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dende vaart de diepte in, om dan links onverwachts een paffenden krachtslag te
krijgen, waarvan ze schudde, terwijl als finale een tot droppels geklopte golf op het
dek neerspetterde - jawel, we kennen dat! De Boeren riepen elkaar lachend toe, dat
ze nu juist boven moesten blijven om zich te harden, maar ik ging met slachtofferspas
naar beneden. Het uitgebreide noorsche ontbijt stond klaar, maar ik nam, met een
zuurzoet knipoogje tegen den gebakken zalm, een droog beschuitje, en knabbelde
het, me op de kanapé uitstrekkend, in de aangename zekerheid dat dit nu 't
allerverstandigste was. Wel kwam nog de tooneelist en een Boer even voor de
ontbijttafel staan zwaaien, om gauw wat bij elkaar te grissen voor een boterham,
boven te verorberen, maar de zwaaiende Olaf duwde hen hier beneden reeds zoo ruw
tegen de kajuitsdeur aan, de trap op, dat 't ontbijt boven niet veel beloofde. Wat later
kwam de kleine Jood beneden. Hij zag er mistroostig uit en zijn goud was dof. Tegen
het beschot geleund overzag hij de geheele tafel, al de kaas- en worst- en broodsoorten,
de ansjovis en den gebakken zalm in 't midden, spreidde toen zijn beringde hand op
zijn buikje met gouden ketting en zei, als een hartverscheurend verwijt tegen
overmachtige belagers: ‘Ganz appetitlos! Ganz appetitlos!’ Nog eenmaal overzag
hij de lokkende landouw van de vettigheden dezes lands met een smartelijken blik,
en ging als een balling heen, met een laatste: ‘Ganz appetitlos!’ Niet lang meer duurde
het of het ontbijt was afgeruimd, en de Boeren kwamen beneden, bleek, met verwaaide
haren en donkerwanhopige oogen, om te kooi te vallen, elkaar met galgenhumor
uitlachend.
‘A Sunday never to be forgotten!’ siste de jonge Boer verwenschend, nog eens,
en ik glimlachte dat zij 't maar goed hadden met hun twee talen, één als je ziel zong,
en één als je visite moest zitten. Als ze grapjes maakten dan spraken ze Afrikaansch,
waren ze saai of ruw dan Engelsch. Een idee: als wij zoo ook eens deden? In de
huiskamer en onder de dennen dialect - ‘ge bedoelt gouwspraak’, hoorde ik vriend
W i n k l e r zeggen - en op
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de vergaderingen Hollandsch. Hoewel, als we dan in Rotterdam moesten gaan zeggen:
‘Kaik 's jo', wat 'n mauwje blomkauwl!’.... Neen, maar die in Holland woonde, hij
sprak gewoon Hollandsch reeds als zijn gouwspraak, hij moest dan maar het voorrecht
der tweetaligheid missen....
‘Die ou-baas Olaf Kyrre lijk ver 'n dronkaard!’ lachte het uit de naaste kooi: ‘hij
zwaai al te banja; ek zal die predekant op hom afstuur.’
‘Ek zeg: hij kan naar die hoenders trek! O, that beastley bother, o Sannie, mijn
Sannie, d'is tog so beastley a boat!’
Wat later kwam de hofmeester, een lange, bejaarde Noor, die ons zoo'n beetje
bevaderde, eens inspecteeren. Zijn ergernis, dat er aan zulke gasten niets te verdienen
viel, deed hem de Afrikaanders uitlachen: ‘Ach was! Wieder so ein ganzes Hospital!’
terwijl hij mij gemoedelijk toeknikte: ‘Sie haben 's noch gut?’
Ik, die juist, na manhafte verdediging, besloten had me dan maar aan de zeeziekte
over te geven, zei niets, en keek hem heel politiek aan, waarop hij wegtreuzelde.
Spoedig schoof ik naar boven, me verwijderende ter plaatse waar zulks behoorlijk
is, dat is: ter lijzijde van het schip, onder den wind, over de verschansing om de
golven te bestudeeren, om wat witjes aangestreken, naar beneden te stommelen, naar
mijn canapé. Want hier was het toch beter dan boven in dien waterkouden wind, op
dat natte schip dat sidderend, en onder vreemd geloei in de takelage nu rechts dan
links overhellend, zich al stampend, een weg worstelde door de vuilbruisende golven.
‘Sie sind auch noch niemals seekrank gewesen?’
Het was de Duitscher, die, zonder lorgnet, de flauwgevallen haren over de fletse
oogen, in zijn kooi op zijn elleboog geleund, dit vroeg aan mij, aan mij! Ik glimlachte
fijntjes en sloot de oogen. Want met dat loodzware gevoel in maag en achterhoofd
wist ik dat men alleen zeeziek behoefde te zijn, en niet beleefd. Ja, ik voelde dit
volkomen-onmaatschappelijk te mogen zijn als een croquant versnaperingetje van
diezelfde ellendige zeeziekte. Want ik kon me nu maar laten gaan: weg zorgen, weg
verant-
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woordelijkheid, weg gedachten! Nu alleen een speelbal zijn, en het zoete gevaar
kennen van zich maar te laten meenemen het stormende leven in! Want met vasten
grond onder de voeten, en de plicht het leven te beheerschen steeds voor oogen, is
het den mensch niet geoorloofd te vagabondeeren, maar platgeslagen op een slingerend
schip is het een genot het wilde leven te hooren en te tasten, zonder er in mee te
hoeven werken; en hierdoor krijgt een korte zeeziekte iets van een gezondheidskuur.
Ga je gang maar Olaf Kyrre, en zie maar dat je Ran, de vrouw van den zeegod Aegir,
ontloopt die met haar net nu aan 't visschen is, om drenkelingen in de diepte te halen!
Jaag, proest en beuk maar voort Olaf Kyrre, en weet dat ik vandaag geen vinger
uitsteek, want ik ben vandaag heerlijk onmaatschappelijk, ik heb vandaag overal
mijn menschen voor, want ik ben zeeziek!
‘Auch noch niemals seekrank gewesen!’ herhaalde de Duitscher, ‘dreimal nach
Chili gefahren mit einem Segelschiff. Himmelhohe Wellen, immer himmelhohe
Wellen, und nie seekrank! Aber diesen verfluchten Kasten!!’
‘Was seekrank!’ klonk het verachtelijk: ‘Macht nichts! Aber ganz appetitlos, ganz
appetitlos!’ en ik zag het dikke Joodje zijn neus optrekken, waarop ik wat insluimerde.
....Toen ik weer opkeek, zeefde er reeds een vroege schemer door de steeds
overgolfde raampjes. En daar stond de oude Jood, als in een licht van Israëls, bij zijn
kooi, deemoedig gebogen over een trommel waaruit hij kauschere spijze stond te
mummelen. Ik look mijn oogen, om hem in de idee te laten dat hij niet werd bekeken.
Er lag een ongenaakbare trots over dien bruinig-grijzenden oude die daar zoo sjoveltjes
iets kouds middagmaalde uit dien smoezeligen trommel: de trots zichzelven
afgescheiden te houden en onbesmet te bewaren van de niet-uitverkorenen. Maar
ook iets van eeuwenoude eerwaardigheid en van voor elke scepsis onaantastbare
zekerheid in dien toch meelijwekkenden vormendienst. Want het is mooi als een
mensch het zich moeilijk maakt, maar dit mooie wordt ontluisterd en namaak, als
men te gemakkelijk het zich moeilijk maakt. Waarvoor toch dit
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gedoe daar het zoo duidelijk is, dat ‘hetgeen ten monde ingaat den mensch niet
ontreinigt, maar hetgeen ten monde uitgaat’? Het was als had de oude mijn vraag
gehoord, want de trommel werd weggezet en iets anders voor den dag gehaald. Dat
waren zijn gebedsriemen. De oude stroopte zijn mouwen wat op, wikkelde de riemen
om de polsen en zorgde dat het blokje, dat den Naam des Heiligen bevat, op zijn
voorhoofd tusschen de oogen hing. Toen de hoed opgezet, en nu schichtig de oude,
bruine oogen rechts en links gewend, met een angstige onderzoeking of hij wel alleen
was. Er was iets schrikwekkend komisch in dit alles: dat kaashoedje zoo gek achter
op het hoofd, dat zwarte blokje tusschen die deemoedig loerende oogen, die omriemde
polsen en handen, als van een worstelaar, en daarbij zoo iets sjofels, versletens aan
deze deftigheid dat men haast moest lachen. Haast - maar ik kwam niet tot lachen,
want er was een aangrijpende ernst in dit getob. Ik voelde me ineens de mindere van
dezen zoon van het oude volk. Door den storm op en neer gekwakt te worden, nu
tegen de tafel dan tegen de kooi aan, en dan niet te mopperen of het zich gemakkelijk
te maken op een canapé, maar een moeilijke bidhouding aan te nemen, met knikkende
knieën zich op te heffen tot God - neen in plaats van te kritiseeren kreeg ik behoefte
om met hem mee te bidden. Ik spande me in om iets van het gemurmel van den oude
te verstaan, maar hoorde nu te duidelijker het aanklotsen en afbruisen der golven en
daarboven uit het geloei van den wind.
....‘Jeroeschalaïm!’ zeide dat niet de oude: ‘Jeroeschalaïm’? En met schaamte
hoorde ik daarin een kritiek op mijzelf. Die oude man vergat nooit waar hij heenging.
Naar Jeruzalem, altijd naar Jeruzalem ging hij, al was hij ook tusschen ongeloovigen;
al was hij in een storm, nooit vergat hij het doel van zijn levensreis. En hoe vaak
vergat ik dat ik tot Hem ging, wien ik in mijn beste oogenblikken aanriep: ‘o God,
Gij zijt mijn God!’? Ik sloot mijn oogen - maar kon niet bidden. Toen hoorde ik tot
mijn troost het woord van den laatsten profeet van het Noorden,
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van K i e r k e g a a r d , ‘God liefhebben is God noodig hebben’. En er kwam een rustig
gevoel in me, zooals een kind dat de moeder noodig heeft rust op moeders schoot,
en dat werd me al zekerheid genoeg dat God wist dat ik Hem noodig had, altijd, ook
dezen Zondag op een stormzee, en het was me als werd ik boven den storm opgeheven
in een hooge, heldere lucht van enkel glans....
Het electrisch licht straalde fel van de zoldering neer, toen ik uit mijn dommeling
opschrok, doordat er een zwarte gedaante zich boven mijn canapé boog. Ah, een
matroos die de luiken kwam dichtschroeven; het ging dus ernst worden! Of die was
het reeds! Aan den rand van elke kooi hing zoo'n koperen trechtervormige bak,
waarboven zoo nu en dan een armzalig gezicht rare geluiden maakte. Men praatte
niet meer over de zeeziekte; men had genoeg te doen met het te zijn. Er hing een
zware lucht in de kajuit - en toch na weder even op het dek de stormgolven aan de
lijzijde bestudeerd te hebben, vluchtte ik naar mijn canapé, als naar mijn haven. Want
daarboven: loeiende duisternis, waar de schampachtig verlichte Olaf Kyrre, als een
van woede waanzinnige, met schor geweld en wild gestamp door worstelde, terwijl
de hoonlachende storm alles en iedereen natkletste. Hier beneden was het tenminste
licht. Maar nu zag men ook hoe schots en scheef 't wel ging. Alles wat niet stormvast
was zwaaide, rolde, klepperde, rinkinkelde - en drukte ik me niet stijf vast tegen de
einden mijner canapé, dan zou ik zoo gaan meerollen op den grond. Aegir, de zeegod,
was blijkbaar met zijn reuzen aan het voetbal spelen en de bal was Olaf Kyrre. Hoep,
daar gingen we de hoogte in, hooger al hooger, het schip, de kajuit, de canapé en ik
nog boven de canapé uit; en daar boem, de diepte in, als zakte ik door de canapé, en
door het schip de zee in! En dan eens rechts op zij, als vloog je door de wanden
midden in zee, en dan met een inelkaargedraaide draai even ver links! En dan kreeg
je het gevoel dat Ran, Aegirs vrouw, aan de natte wasch stond en alsof je in haar
handen als een nat laken werd uitgewrongen, nog eens en nog eens, en ze je dan met
een klets neersmeet, in den hoek! En toen ineens
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het electrische licht uitging, toen niets dan de holle nacht waarin de donkere Olaf
Kyrre ons holderdeboldend voortsleurde, zonder vraag of antwoord den donderenden
storm tegemoet, zoodat ik als een hulpeloos, weggeworpen ding me maar moest laten
voortsleuren, zonder zelfs maar te kunnen gevoelen of denken dat ik me op genade
of ongenade overgegeven had.
Het was een feestelijk wakker worden. Voor de waschtafel staande bemerkte je
met verbazing dat niets meer zwaaide of zeilde; keek je onderzoekend in den spiegel:
waarlijk alles stond; en zag je nog eens schuw achterom of 't geen toovenarij was en
niet dadelijk alles weer aan 't zwaaien zou gaan, dan bleek het dat we werkelijk zoo
plat en vlak lagen als een hollandsche polder. En geen geloei, gebruis of gebulder
meer, zelfs niet meer het getril van de schroef! Stilte, zingende, zondagsche stilte;
ja, 't was of zoo de boomen konden gaan ruischen! Naar boven, naar boven, we waren
te Christiansand! Op het dek met een zoeten schrik even stilgestaan nu daar het lang
gewenschte land voor ons lag. Stil, sereen, vol innerlijke schoonheid zoo ligt het
daar voor me, een middenwezen tusschen een geobjectiveerd sprookje en een
geobjectiveerde psalm, maar in elk geval vol poëzie. En ik haast me van het schip
en dwaal met groote oogen dit zoo geheel nieuwe land in. Hoe stil is het; stiller dan
een dorpje bij ons; geen trams, geen treingefluit, al is er een spoorlijntje dat hier
eindigt, en bijna alles van hout. Die gemoedelijke houten huisjes, die dan opeens
doodloopen tegen rotsen, waartusschen echter wel een paadje opkronkelt, dat ik volg
- en daar sta ik boven op de rots! Mijn voet rust in de bloeiende heide en mijn oog
ligt op de wijde, blauwe zee, en onder mij aan zee het houten stedeke, en op de reede
wat vlugge zeilertjes en een enkele noorsche bark, geel en zwart; ik adem de poëzie
in van het Noorden.
Maar dan terug; vlug, want de boot vertrekt zoo, en vroolijk, want zulk een begin
belooft wat. Eerst echter naar het ontbijt beneden, met een honger die zich niet laat
afschrikken door de geuren der vele soorten kaas - ost als:
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appetitost, gjedost, mysost, gammelost enz. - waarvan de minst kwalijk-riekende
toch nog wat erger is dan onze Limburgsche. Juist toen ik de kajuit binnenkwam,
stoof een Boer er uit, die vond dat deze ost een gezond mensch zeeziek moest maken,
in plaats van een ex-zeezieke wat op monteren. De Appetitlose echter zat achter zijn
mes en vork, manhaftig in de vuist omhoog, alles naar zich toe of van zich weg te
commandeeren. Als een veldheer zijn adjudanten, had hij zijn vragen gezonden aan
alle aanzittenden: of ze eens wilden proeven hoe die ansjovis, die zalm, die worst,
die ost was. En naarmate dan de rapporten inkwamen - tot zijn innerlijke
verontwaardiging moest hij er wel eens tweemaal om vragen - maakte hij zijn veldplan
op en sloeg er zich zegevierend door, waarop hij fluitende en zingende naar boven
ging. De anderen en ik keken verstolen-lachend en bewonderend toe - neen, dat
konden wij nog niet voor de helft hem ‘nachleisten.’ Toch was door zijn voorbeeld
bij ons ook reeds die allergezegendste scandinavische eetlust opgekomen, zoodat al
aten we nog niet veel, we toch reeds nu gevoelden dat we des middags zouden eten,
zouden eten! En, bij Aegir, we hebben het gedaan, zooals men in het Noorden eet,
of neen, we hebben toen gegeten zooals alleen ex-zeezieken eten!
Ex-zeezieken, dat waren nu alle passagiers, eerste, tweede en derde klasse, die nu
allen op 't dek zich zaten te zonnen. Er was bepaald een weelde van genezing; vijftig,
zestig menschen die zienderoogen aan het genezen zijn. Ouderen in een leunstoel
half doezelend en half in een Baedeker snuffelend; jonge mannen in vervaarlijk
vacantiekostuum bezorgd doende voor witjes-lachende vrouwtjes, die erg mooi weten
te werken met hun bont - daar zelfs een heel jong paartje dat bewijzen wil dat het
reeds zeebeenen heeft gekregen, maar als de wedren begonnen is, laat het bleeke,
lachende vrouwtje zich in een luien stoel vallen, en manlief alleen voort draven! En
door dat vroolijke jonge gedoe heen de roode, gezonde kapitein, als de prettige papa,
die precies weet te vertellen waar we langs varen. We zijn nu in de Scheren, die zee
tusschen de
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eigenlijke kust en de tweede kust, door tallooze eilanden gevormd, in, zoo kalm als
een vijver. Uit het land komen de reuzengebergten afdalen, om eindelijk in zee te
zinken, en aan den anderen kant rijzen uit zee heele rotsburchten op, en daartusschen
glijdt de Olaf Kyrre vlug voort, soms over een waterpad niet breeder dan de Rijn bij
Bingen. Dan houdt ineens de eilandenreeks op en de open-zeegolven beginnen weer
hun spel met Olaf, maar juist als we er over denken de horizontale ligging maar weer
aan te nemen, glijden we in kalmer wateren. Zie, hoe het zwartgroene water tot
licht-groenblauw schuim wordt geklopt door de schroef der boot, en hoe de zonnige
wolkenlucht speelsch met kleuren toovert! Op hun eeuwige pilaren stijgen daar de
licht-grijze en violette bergen uit zee, terwijl in een dalletje op zoo'n grasgroen
weideke, een roodwit houten boerderijtje ligt, eenzaam, niet omwuifd van boomen,
maar frischlevend als de zee. Naast ons op een eenzame rots een paar meeuwen, en
wat verderop tusschen gindsche bruine, zonnige rotsen, daar voorbij dat coquette
stoomertje en die gemoedelijke visschers met hun breede achterdek, daar werkelijk
koeitjes! Hoe komen ze daar en hoe keeren ze terug van zoo'n saeter - zoo'n
bergweideke - midden in zee! En werkelijk, dat vlammende violet daar op die zonnige
rotsen dat is de lyng, de bloeiende heide aan zee. Als hier de menschen geen zeelui
worden, waar dan wel? Dat is anders dan aan Hollands grijze, vlakke stranden of
slikkige killen. Bij ons is de zee de grootsche vijand; de man die er zich op waagt is
een sterke, een zeebonk, een soort desperado, en de moeder houdt 't zoolang mogelijk
tegen dat haar jongen zoo'n ruwe zeeman zal worden. Zooals die moeder die bij mij
eens kwam klagen dat haar jongen zoo geheel en al den verkeerden kant opging.
‘Hendrik?’ vroeg ik: ‘dat is mijn beste catechisant!’
‘Ja, dat kan best zijn, maar hij wordt nu zoo'n goddelooze jongen; verbeeld u, hij
wil naar zee, hij leeft voor de zee!’
Hij leeft voor de zee, dat kan men haast van elken noorschen jongen zeggen. Zie,
als we zoo'n fjord binnenstoomen, om eens zoo'n houten stadje aan te doen, dat
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met zijn wit houten kerkje en huisjes zoo rein, kinderlijk en stil onder de hooge
bergen aan de vlakke zee ligt, dan komen ze op ons afgevlogen met hun bootjes,
jongens en meisjes, piepepeuters, die met hun drieën nog geen roeilap kunnen dragen
en toch maar zitten te roeien, en wàt lachen als ze eens dansen op de golven.
Natuurlijk, dat hier in deze fjorden, deze nauwe bochten, Viken - in Overijsel heet
ook nog een kanaal een wiek - de Vikingen gevormd werden, die prachtige zeelui,
die van IJsland, ja van Amerika tot Constantinopel toe de kust brandschatten, voor
wie zelfs K a r e l d e G r o o t e bang was, en die onze voorouders het Onze Vader
deden bidden: ‘en verlos ons van de Noormannen!’ Natuurlijk, want deze zee doet
niet vijandig zooals de onze op de grijze stranden, maar geheimzinnig, wekt op de
verbeelding, belooft, lokt en vleit. Daar in die kristallen diepte daar woont het zeevolk,
waarvan de noordsche sprookjes zoo vol zijn - en daar die vlakke baan dat is de weg
tot de overwinning, waarvan de noordsche historie zooveel kan vertellen. Daar liet
koning Olaf Tryggvesön, de roeiers van zijn schip, ‘De Groote Slang’ hun roeispanen
uitsteken, en dan loopende op de uiterste punten der roeilappen zong hij, neen dan
danste hij zijn lied, hij de volleerde Viking, evengoed skald als koning bij Gods
genade, en vroolijk als een sterke. Een staaltje: hij was zendeling met 't zwaard in
de vuist, maar zijn Jarls wilden zich niet laten overreden of dwingen het Christendom
aan te nemen. Hij roept ze bijeen, en zegt, als zich gewonnen gevend: ‘ik wil 't
heidendom weer invoeren maar in zijn hoogsten vorm en ga dus weer menschenoffers
brengen aan Thor en ditmaal geen slaven of boosdoeners, maar van de beste, ja,
mannen: ik dacht, als ik dan eens begon met u te offeren!’ waarop zij betuigden, dat
zij dan toch maar besloten hadden Christenen te worden. En toen hij eindelijk door
verraad in een hinderlaag werd gelokt, viel hij als een held. Hij stond op ‘De Groote
Slang’, hoog boven allen uit, zijn schild verguld, zijn helm met goud ingelegd en
een korte, roode mantel over zijn wapenrusting. Onvermoeibaar, tot zonsondergang
vocht hij; bijna al zijn volgelingen zijn gedood,
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hij reeds gewond; dan springt hij over boord - ‘men ziet zijn roode mantel glanzen
in de ondergaande zon’ (Carlyle) - en zoo zinkt hij rustig in de diepe wateren. Nog
lang bleef men op zijn terugkomst hopen; hij is echter nooit meer gezien, maar blijft
‘de wild-schoonste man, naar lichaam en ziel, waarvan men ooit in 't Noorden hoorde’
(Carlyle).
Geen minder zeeheld was de tweede Olaf, Haraldson, de Heilige der Roomsche
Kerk, wiens roem nog lang door gansch Europa weerklonk, zoodat ook onze Vo n d e l
spreekt:
‘Ter eere van Gods Helt, Sint Olof, die zijn' troon
In 't Noorden had gebout, en wien de martelkroon
Met recht wert toeghekeurt.’

En niet minder de derde Olaf, de kalme, die daarom Kyrre heette, meer een rustige
bouwheer dan een wilde veroveraar, die Bergen stichtte en zoo van de zee maakte
niet een veld waar roem, maar een akker waar rijke vruchten vielen te oogsten.
De zee, altijd de zee, was de woning van die oude Noormannen. Daar leefden en
werkten ze, om na 's winters wat te hebben uitgerust op het land, met de lente weer
te gaan leven op zee. En nog! Ruim twaalf procent van de huidige bevolking ligt op
zee. Maar, dat zal dan even een ruw volkje zijn? Integendeel. Van ons Hollanders
ligt tegenwoordig nog maar één en twee tiende procent op zee, tienmaal minder dan
bij de Noren. En was 't nu maar waar dat we daarom tienmaal ernstiger waren, dan
konden we tenminste ons met onzen ernst en braafheid troosten over onzen teruggang
op zee. Maar degelijk en ernstig - ik geloof niet dat er een volk zoo van nature ernstig
is als de Noren. Ze moeten ook wel ernstig worden in die donkere, stille, prachtige
fjordennatuur. Sterk viel me dit op toen we de Flekkefjord in- en weer terug
uitstoomden. Zwijgend rijzen de bergen, waartegen Olaf Kyrre zich schijnt te willen
verpletteren, uit de doodsche zee, mysterieus van diepe Böcklin-kleuren. Daar openen
zich de bergen en daar ligt Flekkefjord-zelf, kinderlijk-stil, groen en liefelijk, met
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zijn huisjes en bootjes en weidekes, en daarachter de bergen, al hooger stijgend. En
hoorbaar is de stilte. Elk tikje van den naar beneden ratelende ankerketting, maar
ook elk lachje van die jongens en meisjes die in hun vletjes ons als omfladderen,
wordt in deze scherpe, stille atmosfeer gehoord. En hoe stil zal 't eerst zijn als wij
weer weg zijn! Zoo stil, dat een mensch wel moet gaan droomen en schouwen,
fantaseeren en dichten - ja en vooral zingen! Zeker, dikwijls heel droevig. Hoe zou
't ook anders? Er is vaak iets van versteende tragedie en tranen in deze natuur. Zie
gindsche verre, blauwfluweelen bergen, hier dichterbij de veelkleurige rotsen,
zwijgend starend in de zwarte, gladde fjord, en dit alles in schaduw, en over dit alles
het ernstige gevoel van de Böcklin-kleuren, tot uit den donkeren, gebroken hemel
ineens licht neerweent, licht neerschreit over dit ontzagwekkende. Dan verstaan we
den ‘Schauder’ voor het leven, dien zekeren angst voor het leven, dat ons neen niet
uitlacht - dat woord is te hard in deze stille omgeving - maar voorbij ziet, heelemaal
niet opmerkt; dan zien we dat de tragedie des levens niet hierin bestaat dat verstandige
menschen dikwijls, door zoo dom te doen, zich 't eigen ongeluk op den hals halen zooals het dan heet, maar dit: dat er in zoo menig menschenleven heelemaal niets
gebeurt, dat daarin elke bloesem verschrompelt en elke poging tot heldhaftigheid
belachelijk wordt, dat er zoo menig menschenleven sterft zonder geleefd te hebben.
Het scheen mij dan ook zoo natuurlijk dat de vertroostende zijde van de religie hier
de menschen 't aantrekkelijke er van moest zijn, natuurlijk ook dat zij zich thuis
voelden in het Luthersche leertype, waar de troost naast de poëzie zoo 'n groote plaats
inneemt. En ook, dat zij er zich in thuis bleven voelen. Want bijna het geheele volk
hield zich aan de ééne Luthersche kerk. In Stavanger toch vond ik nog geen Roomsche
kerk; de domproost vertelde me dat er maar zeer weinigen waren. De ketterij, als 't
Mormonisme, is ook meest geïmporteerd, terwijl de Haugianer - de nationale secte
o.a. door A l e x a n d e r K i e l l a n d zoo uitstekend in zijn Skipper Worse geteekend
-
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niet antikerksch maar kerkverlevendigend werken. Neen, ernstig, de Noren schijnen
't mij meer van nature te zijn dan wij. Wij zijn het ook, maar niet vanzelf; eer omdat
we 't moeten zijn. Onze bodem, dien we steeds hebben te veroveren op het water,
onze welvaart, die we duur moeten koopen voor veel arbeid, onze volkstaak: de
dierbare vrijheid fier te bewaren en als een eigen mogendheid het hoofd hoog te
dragen en onzer eigen historie niet onwaardig te worden - dit alles eischt zooveel;
moeten wij wel niet ernstig zijn, geheel en alleen ernst? En als antwoord op die vraag
zag ik den ouden Jood naast me staan, en ik zag ons volkje met zijn groot verleden
zoo alleen tusschen de natiën staan, als deze oude man met zijn grijze traditie alleen
stond tusschen ons allen. Ik vroeg hem of 't hem veel kostte zijn gewoonten op reis
te volgen, en zijn bruine oogen groot opslaande, knikte hij: ‘Das ist eine grosse Sache
drei Tage und drei Nächte auf einem Dampschiff! Aber Muss ist ein grosser Herr’,
en daarna, als zichzelf aan zijn levenswijsheid herinnerend: ‘Besser Vorsicht als
Nachsicht!’ en met die woorden schoof hij gelaten verder. En hem naoogende dacht
ik: is dat nu niet echt Hollandsch: Muss ist ein grosser Herr, en: besser Vorsicht als
Nachsicht!? Zeker, wij zijn ook ernstig; wij mogen, durven, zullen niet anders. 't Is
nu eenmaal onze taak, onze mooie taak zeker, maar toch een taak. De Noren echter
zijn geboren-ernstig. Wat ons een tweede natuur kan worden, schijnt hen van nature
eigen. Met dat ze opgroeien onder die ontzaggelijke rotsen, aan die donkere fjorden
en diepe zeeën groeit de ernst in hen op. En daarom is voor hen spel en kleur en dans
en feest ook zoo natuurlijk. Even natuurlijk als deze ernstige natuur zoo vroolijk kan
lachen. Zie, nu de wolken zijn weggetrokken en de zonnige rotsen zoo kleurrijk zich
spiegelen in het lachende, groene water, en de verre, licht-blauw-fluweelen bergen
zoo zacht bedonsd zijn met witte wolkjes, en op de groene weidekes tusschen de
neergestippelde roode en witte huisjes kleurig gekleede menschjes zich bewegen is dit nu niet een en al vroolijkheid, die doet huppelen en zingen? Moeten die
menschen uit deze stralende natuur in den heerlijken, frisschen zomer
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geen armen vol sprookjes en liedjes oogsten, die ze in de warme winterkeuken elkaar
zullen voorzingen en voordansen? Is het niet natuurlijk dat deze Noren ook
geboren-vroolijk zijn, evenals het vanzelf spreekt dat ons de vroolijkheid niet
natuurlijk afgaat, daar toch steeds ‘der grosse Herr Muss’ zoo op ons neerziet. En
als wij hem eens niet willen zien, slaan wij dan niet uit den band, en eten we ons niet
onmiddellijk een overladen maag aan die gestolen vroolijkheid, zoodat we zuchten:
‘Wij Hollanders zijn mooie menschen, behalve als we volksfeesten vieren’? En kan
't ook bijna anders: we zijn zoo klein voor onze groote taak, en de jas, die we moeten
en met eere zullen dragen, is zoo wijd dat de jaren voor spel en dans voorbij zijn, als
we er ingegroeid zijn? Het is nu eenmaal zoo: een goed hollandsch leven is het
wijdste, diepste en hoogste dat ik ken, maar omdat het zoo mooi is, is het zoo moeilijk
en heeft het altijd iets van een pijnlijk-ernstigen, van een calvinistischen trek.
Gemakkelijker hebben het de Noren; in hun veilige onaantastbaarheid bereiken zij
de eer zich zelf te zijn lichter dan wij, en verbinden zich hun nationale vroolijkheid
en nationale ernst spoediger in een luthersche gemoedelijkheid. En omdat dit hun
zoo gemakkelijk is gemaakt, hebben zij dit ook niet oppervlakkig, maar diep,
wortelecht, frisch en waar. En daardoor was hun literatuur ons zulk een openbaring.
Neem bv. B j ö r n s o n ' s Synnöve Solbakken. De mooie Synnöve woont op een
boerderij die op het zuiden ligt, het eerst en het laatst de zon krijgt, en daarom heet
Solbakken. Aan de andere, de schaduwzijde van het dal ligt in de donkere dennen
de boerderij Granliden, en daar woont de sterke T h o r b j ö r n . Naar volksgeloof kon
de eigenaar van G r a n l i d e n , die van vader op zoon S a e m u n d of T h o r b j ö r n
heette, nooit op geluk rekenen als zijn naam T h o r b j ö r n was. Welk een natuurlijk
gegeven: aan de ééne zijde enkel zon en blijdschap, aan de andere schaduw en
dreiging. En dwars door deze natuurlijke tegenstelling, die om verzoening vraagt,
een ethische. De ouders nl. van S y n n ö v e zijn H a u g i a n e r en leeren S y n n ö v e
wel in den bijbel lezen maar niet dansen; T h o r b j ö r n daarentegen is een wilde
knaap
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niet bang voor een vechtpartij. Zal de liefde hier innig kunnen vereenigen wat zoo
vlak bij elkaar ligt en zoo ver uit elkaar loopt? En B j ö r n s o n ' s natuurlijk ‘ja’ gaf
ons die zeldzaam frische en echte volksvertelling Synnöve Solbakken.
Ondertusschen..... dat was toch geen fort, daar ginds halverwege dien rotsberg?
Noorwegen is toch te wijs zich te gaan verdedigen, en wie zou het kunnen veroveren,
om niet te spreken van behouden? En toch - al is het dan alleen om te toonen dat
men hier ook weet hoe 't hoort - het heeft zoo iets van een fort, en we zullen dus wel
dicht bij Bergen zijn. En zie, de Olaf Kyrre is zoo stil als nog nooit - en toch in zekere
spanning. Men voelt de zenuwachtigheid, waarin ieder zich haast straks 't eerst klaar
te zijn de boot te verlaten. Werkelijk, daar draaien we de baai in en gaan de stad
tegemoet voor een negen eeuwen door Olaf Kyrre gesticht. Hoe wonderbaar is
Bergen! Vroolijk vooruitspringend in de stille zeekom, die omgeven is door de hooge
bergen van enkel statigheid en zachte majesteit. De fluweelen, diep-donkerblauwe
koningsmantel dezer bergen is rijkelijk besterd met ontelbare, witte villa's - het is
alsof T i n t o r e t t o hier zijn kleuren vond. Het teere licht dat onder de regenwolken
door over de toppen der bergen deze zee zoo mysterieus verlicht, dat is 't verloren
licht van R e m b r a n d t . Wat is de Firth of Forth, en wat is Edinburg bij dit
binnenvaren in Bergen? Zag ik wel ooit iets, zal ik nog ooit iets zien als dit? Hoe stil
ook om me - en toch gevoel 'k dat allen evenals ik stil zijn van genot. En even
omziende, werkelijk daar staan ze, mijn medereizigers van de Olaf Kyrre. De
tooneelist, met mij aan de tweede klasse trouw gebleven, toen de conducteur ons in
Stavanger was komen vertellen, dat er nu hutten eerste klasse, waarop onze
rondreisbiljetten recht gaven, open waren, knikte me even toe, en zei: ‘Grossartig’
met dezelfde ‘Begeisterung,’ waarmee hij na zijn zeeziekte van het eerste glas bier
had gezegd: ‘Der (!) Bier ist grossartig’! Ook de Boeren maakten geen grapjes, maar
keken zoo ernstig alsof ze den Tafelberg achter de Kaapstad zagen oprijzen. Alleen
de oude Jood was wat levendiger, terwijl de Appetit-
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lose blijkbaar reeds genoot van de beroemde Bergensche visch. Nog een enkel woord
viel er, maar anders werd 't al stiller, hoe verder we de kom invoeren, dit kalme
zeevlak met de vele vischscheepjes, Noorlandjachten, en ook driemasters en groote
booten, die toch zoo nietig zijn tegen de majesteit dier bergen. Om ons de met witte
villa's bestippelde bergen, donkergroen van den, altijd voor 't Noorden, bijna
tropischen plantengroei. 't Is mild en welig in de lucht, en wolkjes van witte wasemen
dwalen op de groene bergen. Heeft het geregend of gaat het regenen? Waarlijk, ik
geloof alle beide. Dat hoort er zoo bij; Bergen is nu eenmaal de regenstad. En tegelijk
een onbedekte broeikas in het Noorden. Vandaar dat frisch-weelderige van deze
trotsche bergnatuur, en dat hollandsch-atmosfeerige van deze zondoorstraalde
regenluchten die een geheimzinnige aantrekkelijkheid geven aan het eenige, éénige
Bergen.
(Wordt vervolgd).
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Vivisectie
Door Prof. Dr. G.C. van Walsem.
Het vraagstuk, dat ik hier ter hand neem, staat aan den eenen kant in de nauwste
betrekking tot de geneeskunde, aan den anderen kant in die mate in verband met ons
gemoedsleven, dat velen, bijna uitsluitend zich latende leiden door dit laatste, zich
bevoegd achten in deze quaestie een oordeel te vellen. Ik bedoel het vraagstuk der
v i v i s e c t i e , een zaak, die een goede dertig jaren lang de gemoederen in beweging
bracht en verdeeld hield, een vraagstuk van zoo groote samengesteldheid, dat in de
mij daarvoor toegemeten ruimte niet anders dan enkele hoofdpunten ter sprake kunnen
gebracht worden. Behalve dit zijn er, zooals gaandeweg duidelijker zal worden althans indien de lezer deze quaestie voor zich nog niet tot een voorwerp van meer
gezette overwegingen gemaakt heeft - talrijke bezwaren aan de bespreking van dit
onderwerp verbonden. Deze bezwaren zijn in hoofdzaak hierin gelegen, dat men
genoodzaakt is bij het vormen van een oordeel in deze materie te werken met
gegevens, welker waarde gedeeltelijk slechts door een altijd nog ruwe schatting
gekend wordt. Juist daarom misschien zijn we hier op het terrein der zoogenaamde
‘besliste overtuigingen’, een artikel, vroeger zeer hoog geschat, maar tegenwoordig
wegens het hand over hand toenemen van het aantal der wereldhervormers in waarde
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bedenkelijk gedaald. Ik wil beginnen met te zeggen, dat het mij weinig gepast
voorkomt om hier in strijdvaardigen vorm eigen inzicht te verdedigen, ook al was
dat standpunt beter gekozen en meer van alle kanten gesteund, dan ik het mijne weet.
Het is veeleer mijn bedoelen, de gewichtigste der hierbij in aanmerking komende
overwegingen en de daaraan ten grondslag liggende feiten in formule te brengen. Ik
zal enkele daarvan wat grondiger aan ontleding moeten onderwerpen. Daarbij zal
allicht de waarheid blijken van H i l d e b r a n d ' s woord, dat elke analyse schadelijk
is aan de poësie. Het is bekend, dat de ontwikkeling van de natuurwetenschappen een groote vlucht
genomen heeft gedurende den bloeitijd van de Moorsche beschaving in Spanje. Naar
het oordeel van een der meest bevoegden, namelijk van A l e x a n d e r v o n
H u m b o l d t , is de oorzaak van dit verschijnsel hoofdzakelijk gelegen in het feit,
dat de Arabieren het eerst stelselmatig gebruik hebben gemaakt van twee
hulpmiddelen, die nu algemeen van onschatbare waarde geacht worden, namelijk
van het m e t e n en van de p r o e f n e m i n g . Mij dunkt, iemand zal dit voor een zeer
eenvoudige opmerking kunnen houden, en toch zoude het kunnen gebeuren, dat hem
de beteekenis er van niet ten volle bewust was en dat de bedoelde uitspraak min of
meer een holle klank voor hem is gebleven. Mij was het bedoelde gezegde reeds
bekend, vóór en aléér ik de draagkracht van die uitspraak in die mate doorzien heb,
als ik meen dat nu het geval is, en reeds daarom alleen eerbied gevoel voor den man,
wiens scherpe blik het karakteristieke en oorzakelijke van dat feit opmerkte. Meten
en proefnemen zijn de twee begrippen, die, voor een groot deel samenvallend en
innig verbonden, tevens de hechtste grondslagen zijn, waarop ook het trotsche gebouw
der moderne natuurwetenschap rust. Meten en proefnemen, zij hebben zich ook de
krachtigste hulpmiddelen betoond bij het ontdekken en ontleden van de verschijnselen
in de levende natuur, om de kennis ook op dat gebied uit te breiden en de
deugdelijkheid van die kennis te verhoogen. Nog meer: van zuiver beschrijvend is
deze
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kennis eerst daardoor meer en meer verklarend kunnen worden. De proefnemingen,
genomen om de verschijnselen van het levende, met name van het dierlijke organisme
te doorgronden, in het bijzonder met vooropstelling van het doel om den mensch te
bestudeeren, zouden, hoewel op zich zelf belangrijk genoeg, moeilijk een zóó hooge
vlucht hebben kunnen nemen, als er geen invloeden van praktischen aard geweest
waren, die deze ongewone ontwikkeling in de hand hadden gewerkt. Die praktische
invloeden gingen in dit geval van de geneeskunde uit. De arts komt altijd weer, dag
aan dag, voor zoo ernstig leed te staan, dat dit leed eer geschikt schijnt om hem te
verlammen dan een krachtige prikkel om wegen te vinden, ten einde zijn
machteloosheid te verminderen. Maar niet alleen komt de arts voor leed te staan,
altijd weer stelt hem de zieke mensch ook voor raadselen, zóó samengesteld, dat de
oplossing daarvan aan het ziekbed alleen meestal te vergeefs door hem beproefd
wordt. Het begeeren, dat leed met éénige meerdere kans op welslagen te gemoet te
treden, de wensch, die raadselen althans gedeeltelijk te ontwarren, kunnen zijn redelijk
denkend verstand niet anders doen verwachten, dan dat de zorgvuldige observatie
aan het ziekbed gesteund moet worden door een even nauwkeurige waarneming van
de veranderingen in het doode lichaam. Zeker, in dat doode lichaam hebben we
slechts te maken met een slagveld, waar de strijd met den ondergang van het leven
geëindigd is. Slechts met de stoffelijke veranderingen, welke met dien strijd gepaard
gingen, in het allergunstigste geval in den vorm, waarin zij waren, toen de dood
optrad. Maar toch is dat slagveld rijk aan gegevens, zoodat wij dikwijls de
hoofdmomenten van den strijd weer voor onzen geest kunnen te voorschijn roepen.
Maar al wordt dit middel, vooral sedert ruim een eeuw, op zeer uitgebreide schaal
toegepast, er blijven hier noodzakelijk zóó veel onverklaarde feiten bestaan, dat ook
nu de resultaten, verkregen door proefnemingen op levende dieren, onmisbaar zijn
te achten, een methode, die, sedert de dagen van den beroemden lijfarts van M a r c u s
Aurelius,
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C l a u d i u s G a l e n u s , in de geneeskunde is toegepast. Maar eerst zeventien eeuwen
later zijn deze proeven op zóó uitgebreide schaal begonnen genomen te worden en
werden deze in verband met de ontwikkeling der overige deelen der natuurwetenschap
zóó eindeloos afgewisseld, dat in onze dagen van openbaarheid de zaak een punt
voor publieke inmenging werd. De pers bracht alle bijzonderheden daarvan onder
ieders oog en het den dieren aangedane leed, hoewel zeer dikwijls onjuist beoordeeld,
sprak zóó luid, dat een uitgebreide beweging tegen deze proefnemingen ontstond.
Een uiterst onverkwikkelijk schouwspel vertoont zich nu aan ons oog, een beeld van
strijd, waarvan wij, zoo wij uit beide legers de besten als vertegenwoordigers kiezen,
kunnen zeggen, dat het een kamp is tusschen idealisten, ja van idealisten, wier
motieven tot zekere hoogte dezelfde zijn. Juist deze gedeeltelijke overeenstemming
maakt dezen strijd pijnlijk maar tevens meer verklaarbaar, want elke kamp vordert
een zekeren graad van gelijkheid.
Hier zien wij aan den éénen kant hoog gehouden de vaan der liefde, niet alleen
van menschenliefde, maar voor een belangrijk deel liefde tot het dier, speciaal tot
dat dier, waaraan handelingen eigen zijn, die, namen wij ze bij den mensch waar,
waren ze hier volbewust en door goede motieven gedragen, als deugden zouden
gelden. Aan die zelfde zijde ziet men een bescheidener vaantje dat spreekt voor de
belangen der wetenschap. Men wil - zoo heet het - die wetenschap terugbrengen van
de dwalingen haars weegs, waarheen zij gezegd wordt afgedreven te zijn door den
verderfelijken invloed der vivisectie. Dat is de strijdkracht der beweging tegen de
vivisectie.
Aan den anderen kant staan de belangen van het menschengeslacht op den
voorgrond en het belang eener vrije wetenschap. Wel verre van de beschuldiging
van geringe liefde voor het dier zich te laten welgevallen, meent men deze neiging
te moeten beperken, waar het er op aan komt zulke hooge belangen te dienen. Men
beschouwt het daarbij als een plicht, om het leed, dat het dier aangedaan wordt, door
alle binnen ons bereik liggende middelen te bestrijden.
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De een vraagt hulp en bescherming voor het op genade en ongenade aan den mensch
overgeleverde dier, de ander meent zijn oog verder te moeten richten en eischt
daarvoor, waar noodig, ook het dier; waar het kan zonder, waar het moet met smart.
En dit teneinde de wetenschap te kunnen dienen, die de levensverrichtingen in normale
en abnormale omstandigheden leert kennen, overtuigd als men is, dat deze kennis
zoowel om haarszelfs wil hoog te achten is, als dat zij een der het meest uitzicht
biedende pogingen mag heeten, om het menschelijk leed te verlichten, voor zooverre
dit van ziekte afhankelijk is. Terwijl nu omtrent het laatste punt, - gesteld de
voorstanders der vivisectie hadden gelijk met hun bewering, dat reeds nu het
dierexperiment glansrijk zijn onontbeerlijkheid in dit opzicht bewezen heeft - minder
verschil van gevoelen zal bestaan, zoo kan ten opzichte van het eerste punt - de
waardeering voor een bepaalden tak van wetenschap - groot onderscheid van meening
heerschen. Ook deze wil ‘liebgewonnen’ worden, en, als bij den mensch, is daartoe
de kennismaking het eenige middel.
De strijd, waarop wij het oog hadden, is hier en daar ontsierd, door vormen te
kiezen, die een vaste en bezadigde overtuiging allermeest ontberen kan, door
verdachtmakingen, door het gebrek aan ernstig pogen om een moeilijk vraagstuk
door samenwerking van wie dit uit een verschillend standpunt bezien, tot zoo
bevredigend mogelijke oplossing te brengen. Dit is voor mij niet de minst dringende
reden, om - in direkten vorm - mij zooveel mogelijk daarbuiten te houden. Dit zal
misschien teleurstelling bij sommigen wekken. Ik vermoed dit van de jongeren, die
voor alles willen beslistheid, warmte van overtuiging vaak meer waardeeren dan een
poging om grondslagen te leggen, waarop zich hoogstens het bescheiden gebouw
laat optrekken van een moeilijk verkregen en grootdeels nog onzeker inzicht. Ik
verwacht daarentegen de goedkeuring van de ouderen, die de moeilijkheid van
dergelijke dingen erkennen. Zij zullen mij misschien instemming schenken, waar ik
ga beproeven de hoofdmotieven te schilderen, waarmede ieder heeft rekening te
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houden, die trachten wil zich hierin een oordeel te vormen. Het is dus - dit zij nog
eens duidelijk uitgesproken - ver van mij om dien strijd te willen aanwakkeren,
veeleer wil ik een poging wagen om, waar het kan, aan dien strijd hare scherpte te
ontnemen en, waar het kan, zoo mogelijk tusschen de partijen een brug te leggen. Ik
wil daarbij niet angstvallig verbergen, wat ik voor juist houd, maar dit zal tot zekere
hoogte bijzaak blijven. Om het voorgestelde doel te bereiken is het voor alles noodig
scherpe onderscheidingen te maken.
In de eerste plaats dan moet deze vraag gesteld worden: hoe moeten wij het begrip
‘vivisectie’ omschrijven? Wij mogen hierbij maar voor een zeer klein deel rekening
houden met de letterlijke beteekenis van het woord. Integendeel, het is noodzakelijk,
die omschrijving zoo in te richten, dat wij vooral de historische ontwikkeling van
het begrip in het oog houden. Verder is voor een juiste omschrijving het verzet tegen
de toepassing der vivisectie van beteekenis. Toch is het noodig een oogenblik bij
deze letterlijke beteekenis van het woord stil te staan, omdat het vasthouden hieraan
een oorzaak is geweest van misverstand, juist dat, wat ik mij voorgenomen heb te
bestrijden. Het is onnoodig op te merken, dat zoo iets alleen bij hen kon voorkomen,
die slechts zeer oppervlakkig in het vraagstuk waren ingewijd. Toch heeft men niet
zelden, afgaande op deze letterlijke beteekenis, zich voorgesteld, dat de vivisectie
een soort ontleding van het levende dier zoude zijn, ongeveer in den geest, zooals
de toekomstige medicus deelen van het doode menschelijke lichaam door geduldigen
en voorzichtigen arbeid ontleedt. Evenals deze spieren en zenuwen en bloedvaten
van elkander scheidt om te kunnen overzien, hoe uit dat alles ons lichaam is
opgebouwd, zoo dacht men zich wel, dat men bij de vivisectie het levende dier
bewerkte. Wie maar eenigermate op de hoogte is, weet, dat dit geenszins het geval
is. Nemen wij hiertegenover als grondslag voor onze bespreking deze definitie aan:
vivisectie is het onderwerpen van een dier aan een of andere bewerking, waaromtrent
men weet, dat zij een nadeeligen, meestal pijnlijken invloed
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op het dier oefent. Daarbij is het echter een eisch, dat deze bewerking verricht wordt
door een geleerde, die tevens bekwaam operateur is, hetzij door hem zelf, hetzij
onder zijn leiding zoodanig, dat aan alle eischen der techniek en, zooveel mogelijk,
aan die der humaniteit voldaan wordt. Het laatste z o o v e e l m o g e l i j k , dat wil
hier zeggen: de handeling blijft zoodanig, dat toch de uit de vraagstelling noodzakelijk
voortvloeiende vrijheid van handelen niet aangetast wordt. Eindelijk is het, zal die
bewerking den naam van vivisectie verdienen, een noodzakelijke voorwaarde, dat
zij ten doel heeft, hetzij de wetenschap te vermeerderen, hetzij eene of andere harer
praktische toepassingen van gewicht mogelijk te maken, hetzij eindelijk haar onder
hare toekomstige beoefenaren te verspreiden.
Deze omschrijving omvat, min of meer volkomen, de verschillende doeleinden
en omstandigheden, waaronder de vivisectie praktisch plaats vindt. Het is voor de
beoordeeling van deze noodzakelijk de genoemde verschillende omstandigheden
scherp uit elkander te houden, omdat ook in het verzet tegen haar verschillende
graden denkbaar zijn en feitelijk voorkomen. Men kan sommige toepassingen zonder
voorbehoud goedkeuren, terwijl men tegenover andere min of meer ernstige bezwaren
heeft, althans omtrent het nut daarvan twijfel koestert. De eerste categorie, die het
zekerst door onze bepaling omspannen wordt, omvat de vivisecties verricht door
oorspronkelijke, wetenschappelijke onderzoekers van gevestigden naam en positie.
De resultaten daarvan, de methode, waarmede gewerkt is, de behandelingen, die de
dieren hebben ondergaan, worden in den regel nauwkeurig te boek gesteld in
tijdschriften of boeken, die voor ieder toegankelijk zijn. Van geheimzinnigheid is
hier geen sprake. Hoogstens kunnen dergelijke artikelen in de pen blijven, als door
een of andere omstandigheid het onderzoek niet ten einde is gebracht. Wij hebben
hier met een categorie te doen, waartegen ik meen, dat binnen de grenzen mijner
bepaling, in het algemeen het minst bezwaar kan gemaakt worden. Ik geloof ook
niet, dat dit te eeniger tijd consequent mogelijk zoude zijn. Gebeurde iets dergelijks
zeer
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plaatselijk, bijv. in Nederland, ieder gevoelde, dat daarmede niets bereikt zoude
worden. Maar gesteld, men kon in grooter kring iets dergelijks tot stand brengen,
dan is de handhaving op den langen duur niet denkbaar. Zeker, men kan een kennis
van voorshands theoretische waarde tijdelijk ontberen, maar waar deze zich op een
zoo belangrijk practisch gebied beweegt, is dit moeielijk aan te nemen. Want wie
meent, dat in onzen tijd de meeste vivisecties hun oorsprong danken aan theoretische
twistvragen, dwaalt. Ten einde hieromtrent een juisten indruk te krijgen, moet men
letten op een feit dat hier om nog een andere reden vermelding verdient. Dit feit is
het volgende. Toen de beweging tegen de vivisectie zich begon te ontwikkelen, richtte
zij zich - en ik meen dat dit in hoofdzaak tegenwoordig nog geldt - bijna uitsluitend
tegen de physiologie, dat is de wetenschap, die de verrichtingen van de verschillende
deelen van ons gezond lichaam onderzoekt. Tegenwoordig wordt deze wijze van
onderzoeken bijna in alle takken der geneeskunde toegepast. Als eigenaardige
toelichting daarvan herinner ik aan een der jongste maatregelen tegen de vivisectie
in Weenen genomen, waar, met die fijnheid van vormen, welke ook het Oostenrijksche
Parlement siert, de proefkonijntjes van overheidswege werden weggenomen uit de
laboratoria, niet van de physiologen, maar van....de verloskundigen. Uit het feit, dat
aan de toepassing der vivisectie in a l l e takken der geneeskunde behoefte gevoeld
wordt, laat zich afleiden, dat deze onmogelijk van zoo geringe waarde kan zijn, als
sommige harer bestrijders het voorstellen.
Uit onze bepaling volgt, dat, wil er van vivisectie sprake zijn, het dier een
nadeeligen, met name een pijnlijken invloed ondervindt. Ware deze pijn bij de proeven
steeds uitgesloten geweest, een beweging tegen de vivisectie zoude zich nooit
ontwikkeld hebben. Om nu tot een billijk oordeel in deze zaak te komen, moet men
in de eerste plaats bedenken, dat men, waar het betreft de aanwending van pijnstillende
middelen, sterk vooruitgegaan is. Men moet niet vergeten, dat in de eerste helft der
negentiende eeuw chloroform en aether nog onbekend waren, terwijl het
chloralhydraat, een ander
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pijnstillend middel, van nog veel jongeren datum is. Van de laatste jaren eerst zijn
de hulpmiddelen, die ons in staat stellen ook plaatselijk gevoelloosheid op te wekken,
d.w.z. waarbij op een bepaalde plaats het pijngevoel opgeheven is, terwijl het
bewustzijn geheel ongestoord blijft. Nu hebben tegenstanders der vivisectie wel
gezegd, dat deze toepassing vaak te wenschen overliet. Intusschen, geheel afgezien
van het vertrouwen, dat men in de hieromtrent afgelegde verklaringen stellen moet,
moet men in dit verband nog drie dingen bedenken. In de eerste plaats wordt bij het
gebruik van een ‘anaestheticum’ de gemoedsvrede van den operateur minder
verstoord. Onkunde op dit gebied heeft het wel eens zoo voorgesteld, dat gaandeweg
het gemoed van de geleerden, die zich met het verrichten van vivisectie bezighouden,
voor medelijden minder gevoelig zoude worden. Ik moet hier tegen een woord van
zeer ernstig bezwaar doen hooren. Mijn ervaring, in betrekkelijk ruimen kring
opgedaan, rechtvaardigt zulk een uitspraak geenszins. In de tweede plaats moet men
niet vergeten, dat de operateur bij het aanwenden van een pijnstillend middel veel
rustiger arbeidt. Eindelijk vervalt bij het opereeren op dieren grootendeels het bezwaar,
dat door een mogelijke ondoelmatige aanwending van een pijnstillend middel de
dood van het dier veroorzaakt wordt. Dit zoude voorzeker voor een dier een uiterst
zachte wijze van sterven zijn. In dit verband wil ik met een voorbeeld toelichten, hoe
men gemakkelijk door den schijn bedrogen wordt. In een mij bekende instelling - ik
spreek van Duitsche laboratoria - was het gewoonte, dat bij het bedwelmen van
honden het dier door den amanuensis met de handen vastgehouden werd, terwijl in
een ander laboratorium het dier stevig bevestigd werd, waarbij trouwens gezorgd
werd, dat het hierdoor geen pijn leed. De eerste wijze van handelen schijnt humaner,
maar toch is dit de laatste omdat dan het dier zich niet aan den stroom van den
aetherdamp kan onttrekken en dus het onaangename voorstadium der bedwelming
zoo kort mogelijk gemaakt wordt. Het oordeel over den indruk, dien pijnverwekkende
oorzaken op dieren hebben,
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is verder in tweeërlei opzicht moeilijk. In de eerste plaats blijft men in het onzekere
over de kracht van den indruk. Het is toch bijv. een dagelijksche ervaring, dat een
hond, na een hevige pijn van voorbijgaanden aard geleden te hebben, bijna dadelijk
weer tot zijn gewone verrichtingen terugkeert. Bij den mensch zoude een even sterke
inwerking ongetwijfeld een langere nawerking hebben. Verder moet men bedenken,
dat wij over den aard van den indruk, dien een pijn verwekkende oorzaak bij dieren
heeft, toch in het geheel geen juiste voorstelling kunnen hebben. Wij mogen niet
vergeten, dat bij het leed door pijn ons aangedaan ons geestelijk leven een groote rol
speelt. Dan moeten wij in rekening brengen, dat deze geestelijke factor bij het afdalen
in de dierenreeks gaandeweg belangrijk afneemt. Ook moeten wij bedenken, dat wij
uit wat wij pijnuitingen noemen, althans bij de lagere dieren, niet mogen besluiten
tot het bestaan van een met die uitingen overeenstemmende bewuste pijn. Het is toch
een bekend feit, dat een kikvorsch zonder een spoor van hersenen, zich onder
indrukken van pijn geheel op de zelfde wijze gedraagt als een kikvorsch, wiens
hersenen ongeschonden zijn. Het is trouwens niet onaannemelijk, dat de dieren, die
in het wild levend voortdurend aan de grootste gevaren zijn blootgesteld, een
afstomping voor de nawerking van gevaarlijke en pijnlijke indrukken bezitten.
Hetzelfde geldt zeker wel grootendeels nog voor hunne tamme verwanten. Mocht ik
mij huiselijk uitdrukken, ik zoude zeggen: anders zouden de dieren eenvoudig geen
leven hebben. Een punt van groot gewicht bij de onderhavige vraag is het feit, dat
de verschillende deelen van ons lichaam voor pijn zeer verschillend gevoelig zijn.
Ik kan hierop onmogelijk in bijzonderheden ingaan, daar dit veel meer bijzondere
kennis vordert, dan ik bij de meeste lezers onderstellen mag. Intusschen acht ik het
noodzakelijk, dat ieder, die zich op dit punt een gevestigde meening wil vormen,
zich in bijzonderheden daaromtrent op de hoogte stelle. Elke ervaren chirurg zoude
hierover mededeelingen kunnen doen, die met de gewone voorstellingen zeer in strijd
zijn. Laat ik alleen opmerken dat de
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huid zeer gevoelig, inwendige organen, in het bijzonder de hersenen, in gezonden
toestand, voor pijn nagenoeg ongevoelig zijn.
Wij zouden de pijn - en deze is toch in het vivisectievraagstuk een hoofdzaak zeer onvolledig besproken hebben, indien wij niet het lot van het dier nagingen, nadat
de operatie gebeurd is. De twee hierbij het meest veelvuldig voorkomende gevallen
zijn de volgende. Primo deze, dat het dier na de operatie gedood wordt, nog in de
bedwelming zijnde. Dit zal in den regel bij meer ingrijpende operaties het geval zijn.
De tweede, meest voorkomende gebeurlijkheid, is deze, dat de wond geheel volgens
de regelen der kunst behandeld wordt, geneest en nu de storingen worden nagegaan,
die het gevolg der operatie zijn. Deze blijvende, althans voor eenigen tijd blijvende
storingen, kunnen in zeer verschillenden graad hinderlijk zijn. Soms zijn zij het in
uiterst geringe mate. Van dit laatste wil ik een voorbeeld mededeelen. Het zal velen
bekend zijn, dat de bewegingen in arm en been van ééne zijde, gedeeltelijk beheerscht,
bestuurd worden door de buitenste laag, aan de tegengestelde zijde der hersenen
gelegen. Ik herinner me nu onlangs weer een hond gezien te hebben, waarbij aan de
rechterzijde een deel van die buitenste laag der hersenen was weggenomen. Het dier
was geheel genezen en vroolijk, bewoog zich blijkbaar geheel ongestoord. Deze
bewegingen waren dan ook geheel normaal, zoolang de ledematen van beide kanten
tot ééne beweging samenwerkten bijv. tot loopen of springen. De storing trad echter
dadelijk te voorschijn, zoodra het dier in de noodzakelijkheid kwam de linkerzijde
alleen te gebruiken. Hield men het dier dus zóó dat de gezonde rechterzijde op tafel
steunde, dan kon het dier n i e t óók de linkerledematen op tafel te brengen. Hield
men het dier echter zóó, dat alléén de zieke linkerhelft op tafel steunde, dan bracht
het dier onmiddellijk óók de rechterledematen daarop. Het kon dus rechts wat
verrichten, wat links onmogelijk was. Men zoude het bovenstaande een
belankwekkende, maar vrijwel nuttelooze proef kunnen achten; althans hij, die
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een handeling allereerst door het direkte nut, dat zij afwerpt, gerechtvaardigd acht.
Wie echter der zake kundig is, weet, dat dergelijke proeven het uitgangspunt geweest
zijn niet alleen voor een geheel nieuw en, naar wij op goeden grond aannemen, beter
inzicht in het grootste wonder der schepping - onze menschelijke hersenen, - maar
dat zij ook voor de herkenning en daardoor gedeeltelijk voor de genezing, soms ook
van het zwaarste lijden van dat orgaan, den weg gebaand hebben. Dergelijke dieren
worden soms lang in laboratoria bewaard en dienen als onderwijsmiddel. Ik moet
verklaren, dat ik, hoewel persoonlijk voor dierlijk leed zeer gevoelig en door bijna
niets zoo hinderlijk aangedaan wordend als door wreedheid, de dieren, al zijn zij
eenigermate verminkt, zonder eenige onaangename gewaarwording waarnemen kan.
Over eenige hiermede in verband staande punten moet ik nog enkele opmerkingen
maken, omdat een onjuiste beoordeeling hiervan niet zeldzaam is. In de eerste plaats
moeten wij nog denken aan de pijn na afloop der operatie. Deze is, naar de ervaringen
bij menschen opgedaan, in het algemeen zeer gering, te geringer naarmate de
geopereerde deelen meer vrij van wondziekten en naarmate zij meer rustig gehouden
worden, met andere woorden, al naarmate de hoofdeisch voor de wondgenezing
vervuld is, een eisch, die door L i s t e r kort en krachtig is samengevat in deze formule:
the wound will be let alone. Waar men dit bij een dier verwezenlijkt, zal men hier
te zekerder geringe pijn mogen verwachten, omdat de geopereerde dieren gezond
zijn en dus de neiging tot genezing meer bevredigend.
Het tweede punt, dat ik hier ter sprake wil brengen, zijn die vivisecties, waarbij
de dieren door verschillende smetstoffen kunstmatig ziek gemaakt worden. Het is
bekend, dat men langs dien weg er naar streeft een juister inzicht in den aard en
zooveel mogelijk in de behandeling der infectieziekten te verkrijgen. Voor een deel
is de eindelooze arbeid, genialiteit, en volharding hieraan besteed reeds beloond
geworden. Voor het grootste deel leven wij nog
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in hoop, dat de gevaarlijkste vijanden van het menschengeslacht - diphtherie,
tuberculose, cholera, pest - langs dezen weg meer onder onze macht zullen komen.
Voor een deel komen de resultaten van den arbeid, nl. voor zoover zij op
infectieziekten bij hen zelf betrekking hebben, den dieren weer ten goede. Omtrent
het hierbij door de dieren geleden leed is met zekerheid niet veel te zeggen. Het zal
ongetwijfeld zeer verschillend zijn. Naar de ervaringen bij menschen te oordeelen,
is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat de pijn bij deze dieren niet groot is. Bij
infectieziekten treedt dikwijls pijn als verschijnsel niet op den voorgrond. Daarnaast
is het bekend, dat sommige en wel van de allerzwaarste besmettingen bij den mensch
niet alleen geen pijn, niet alleen geen gevoel van zwaar ziek zijn maar bepaaldelijk
een gevoel van welbehagen, van zoogenaamde euphorie ten gevolge hebben. Men
stelt zich voor, dat de bacteriën, die de bedoelde ziekten bijv. een etterige ontsteking
van het buikvlies veroorzaken, zoodanige stoffen voortbrengen, dat deze, in het bloed
opgenomen en dan hun werking op de hersenen ontvouwend, een licht bedwelmenden,
als aangenaam waargenomen invloed oefenen. Het is mogelijk, dat iets dergelijks
den besmetten dieren ten goede komt.
Het derde punt, waarvoor ik hier de aandacht vraag, is de noodzakelijkheid om
scherp te onderscheiden het leed, dat een dier werkelijk ondervindt, en den
instinctieven afkeer, dien wij gevoelen bij het waarnemen van toestanden, waarbij
wij pijn onderstellen, als wij er niet over doordenken. Denkt eens, het was buiten
allen twijfel, dat bij de ritueele Joodsche slachtwijze de pijn voor het dier volstrekt
nul was, de aandoening, die ik bij het zien van hare toepassing zoude ondervinden,
zoude er nauwelijks geringer om zijn. Mijn verstand kan zoo snel mijn instinct niet
verbeteren. Op den duur is een dergelijke verbetering w e l mogelijk, wanneer de
verstandelijke overwegingen, welke zeggen, dat er geen pijn geleden wordt, werkelijk
afdoende zijn. Wat nu bij het zien van een dergelijk schouwspel geldt, moet ook bij
het lezen van de beschrijving van een proefneming in
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toepassing gebracht werden. Wil men billijk zijn, dan moet men zijn instinctief gevoel
met de verstandelijke gegevens zoo harmonisch mogelijk tot zekere onderkenning
der waarheid combineeren.
Ik heb de bespreking over de pijn betrekkelijk uitvoerig gemaakt, omdat dit een
hoofdzaak in de geheele visisectievraag is. Misschien heeft mijn voorstelling van de
zaak bij sommigen den indruk gewekt, dat het met die pijngeschiedenis eigenlijk
zoo erg niet is. Hiertegen zij opgemerkt, dat dit geenszins mijn meening is. Ik heb
alleen zoo goed mogelijk de factoren willen aangeven, waarmede men bij het schatten
van die pijn rekening te houden heeft. Er blijft nog genoeg over, om deze met
leedgevoel te gedenken. Dat leedgevoel spreekt luide ook, ja het meest misschien in
het hart van den operateur, maar hij brengt dit tot zwijgen en troost zich met de
overweging, dat hij zijn krachten aan het geluk der menschheid offert. Onvolledig,
zondig en gebrekkig mensch als hij is, als zij, die tegen de visisectie hun stem
verheffen. De som van leed, die hij voor zijn doel op den koop moet medenemen, is
echter veel geringer, dan de som van leed, die bijv. de veeteelt vordert, of die het
dier in elken dienst van den mensch overal ondergaat. Op dit gebied kan voor
dierenvrienden misschien meer bereikt worden, dan door de meest gelukkige
bestrijding der vivisectie. De vegetariër lacht hier misschien en vindt een grond te
meer voor het deugdelijke van zijn levenswijze en zijn levensbeschouwing. Intusschen
moeten wij vooralsnog rekening houden met een maatschappij, die volgens andere
dan vegetarische beginselen leeft. En al ware het zoo geworden, dat heel de
menschheid zich van dierlijk voedsel onthield, zoolang de menschheid hare positie
als heerscheres op aarde wil bewaren, zoolang zij ‘heerschappij wil hebben over de
visschen der zee, en over het gevogelte des hemels en over het vee en over al het
kruipend gedierte’, zoo lang zal zij ervaren, dat dit niet altijd met de zachte hand kan
gaan. Toen voor eenige jaren, ik meen in Thessalië, de geheele oogst door een
muizenplaag met vernietiging bedreigd werd, grepen de inwoners met beide handen
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het middel aan, dat een vivisector, prof. L ö f f l e r hun bood en hetwelk in het
kunstmatig verspreiden van een uiterst besmettelijke, doodelijke epidemie onder
deze knaagdieren bestond. Zoo we de som van leed, die door die zieke dieren geleden
is, konden berekenen, we kwamen misschien tot een hooger eindcijfer, dan dat op
rekening der geheele vivisectie komt. Waar de mensch voor den strijd op leven en
dood door hongersnood geplaatst wordt, had hij geen tijd zijn medelijden voor het
dier te doen gelden, maar was dat middel hem het liefst, niet wat het zachtste, maar
wat het meest afdoende was. Zoo zal het gaan, zoolang de mensch ongeveer blijft,
wie hij is. Wie illusies koestert, die buiten de grenzen der mogelijkheid liggen, hem
zal de tijd wijzer maken.
Men make uit het voorgaande niet op, dat, gesteld het ware mij mogelijk, ik het
verzet tegen de vivisectie zoude willen doen verdwijnen. Een loyale oppositie kan
van nut zijn. Niet door een verweekelijkende algemeene toejuiching maar eer door
het overwinnen van weerstanden zal de op haar steunende wetenschap zich
ontwikkelen tot iets, dat de harten en hoofden der eerlijke menschen niet afstoot maar
tot zich trekt. Palma sub pondere crescit. Er zullen altijd strijders blijven, die niet
bevredigd zijn. Maar hier geldt toch ook: wee haar, zoo alle menschen goed van haar
spreken.
Een vraag moet hier nog gesteld worden in verband met dikwijls aangeheven
klachten, nl. zijn er dan geen grenzen? Geen grenzen, waar prijzenswaardige dorst
naar wetenschap ontaardt in doellooze en dus laakbare nieuwsgierigheid? Niet alle
vermeerdering van kennis is een winst, zij kan ook hinderlijke ballast zijn. En deze
vraag is te klemmender, waar die kennis verkregen wordt ten koste van het leed van
het dier. Ik geloof, het bestaan van dergelijke grenzen is niet te ontkennen, maar het
schijnt mij ondoenlijk deze grens door een algemeene formule aan te geven. Ook
kan in het schijnbaar nuttelooze veel verborgen liggen. J a m e s Wa t t , zijn
eenvoudige proefnemingen aan zijn ketel doende, G a l v a n i , zijn schijnbaar
doellooze proeven met den kikvorschpoot verrichtend, hebben de grondslagen van
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een nieuwe gestalte der wereld gelegd. Maar dergelijke dingen zijn te zeldzaam om
alles tot basis van een nieuwere toekomst te verheffen. Men kan intusschen moeilijk
anders doen dan dit over te laten aan het inzicht, van wie bewezen heeft een ernstig
onderzoeker te zijn.
Tot nog toe heb ik uitsluitend het oog gehad op het verrichten van vivisectie voor
oorspronkelijke onderzoekingen van geleerden van gevestigden naam en positie.
Men heeft geklaagd, o.a. dat deze proeven te dikwijls herhaald werden. In verband
met deze klacht kom ik tot een ander punt, dat bij de vivisectie te pas komt en dat
met deze onnoodig geachte herhalingen in verband staat. Contrôle van elkander in
de wetenschap is nu eenmaal dringend noodig. Hoe algemeener haar beoefening
wordt, hoe minder dus deze beoefening uitsluitend het werk is van ongewoon
begaafden, des te dringender wordt deze. Laat ik dit met een voorbeeld uit eigen
ervaring toelichten. Bij bestrijders der vivisectie vindt men dikwijls sympathie
uitgesproken voor het onderzoek der ziekelijk veranderde organen, hetzij na den
dood, hetzij deze door middel van eene operatie verwijderd zijn geworden. Ziet daar
mijn dagelijkschen arbeid. Bij dat onderzoek kan men echter spoedig op moeilijkheden
stuiten, die slechts door toepassing der vivisectie zijn op te lossen. Des te minder
behoefte zal voorzeker daaraan zijn, naarmate de methoden, waarmede men werkt,
volkomener zijn. Aan de volmaking dezer methoden wordt veel gewerkt. Lees ik
daaromtrent iets, dat mij belang inboezemt, dan vraag ik aan den auteur een zijn
nieuwe methode toelichtend praeparaat. Dit is mij tot nu toe altijd gezonden en ik
heb hierbij ervaren, dat het volstrekt niet voldoende is op de beschrijvingen alleen
af te gaan. Men meent zoo spoedig zijn uil een valk te zijn. Eerst door de direkte
beschouwing der resultaten komt men tot een goed oordeel. Ten einde het nu mogelijk
te maken, dat de geleerden deze aanschouwing in zoo ruim mogelijken kring kunnen
doen, dienen - speciaal voor de vivisectie - de internationale physiologische
congressen. Hierdoor worden juist noodelooze herhalingen tegengegaan. Waar men
dus
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de vrijheid van beweging op deze congressen vermindert, en in Engeland moest dit
krachtens de bestaande wetgeving gebeuren, streeft men zijn doel voorbij. Men mag
bovendien verwachten, dat een of andere ontdekker van een nieuw wetenschappelijk
feit, als de meest geoefende, de operatie het handigst en dus het meest verschoonend
voor het dier zal doen. Dat is de reden, waarom het mij toeschijnt, dat ook hier vrijheid
de meeste aanbeveling verdient.
Door het bespreken der congressen, waarop de demonstratie van vivisectie een
groote rol speelt, zijn wij gaandeweg van de vermeerdering der op vivisectie steunende
wetenschap tot de v e r s p r e i d i n g van deze gekomen. Wij hebben nu een
bijzonderen vorm van verspreiding nog afzonderlijk te beschouwen, namelijk het
gebruik als leermiddel bij de academische lessen in de geneeskunde en het zelf
verrichten van eenvoudige proeven door de toekomstige geneeskundigen. Dit kan
bij verschillende takken der geneeskunde te pas komen, ja ook buiten onze faculteit
is dat mogelijk. Men heeft zelfs bij geruchte gehoord, dat op hoogere burgerscholen
en gymnasia iets dergelijks zoude voorkomen. Het is zeker wel niet noodig te zeggen,
dat ik die proeven, van welken aard ook, aan deze instellingen misplaatst acht.
Verdienen zij overigens aan de universiteiten aanbeveling? Ik heb daaromtrent een
nog zoo beperkte persoonlijke ervaring, dat ik mij in hoofdzaak slechts met algemeene
overwegingen over deze zaak kan uitspreken. Het voordeel is natuurlijk duidelijk:
het volgt uit de vrij algemeen voorgestane meening, dat de onmiddellijke
aanschouwing, vooral, als die aanschouwing het karakter van eigen ervaring verkrijgt
d.i. bij de praktische oefening, de grootste waarde heeft. Deze direkte aanschouwing
wordt door velen boven de beste voordracht, het duidelijkste handboek gesteld.
Onnoodig is het eraan te herinneren, dat, zooals bij bijna alle opvoedkundige vragen,
ook de tegenovergestelde opinie haar verdedigers heeft. Ga ik op mijn eigen, zooals
gezegd beperkte ervaring, vooral op de aan mij zelf als leerling opgedane, af, dan
meen ik, dat op de volgende wijs de grens van nuttig en niet nuttig kan getrokken
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worden. Zoodra de proef den leerling in belangrijke mate onaangenaam aandoet, is
het nut voor hem verloren. Ongewoon gevoelige naturen zullen dus zonder vrucht
een proef bijwonen, die bij een gemiddeld gevoeligen nog een winst en steun voor
zijn kennis zal zijn. Wij moeten ons dus ook hier weer een gemiddelde voorstellen
en daardoor ons laten leiden. Buitengewone concessies aan gevoelige naturen acht
ik billijk en nuttig. Hierin moeten natuurlijk de gedienstigheden der praktijk een
groote rol spelen en moet men zich door de ervaring laten leiden. Een te groote
bezorgdheid heb ik a priori niet. Wat de bewering aangaat, dat men hierbij met de
medische opvoeding op een zeer hellend vlak is, dat straks de een te gevoelig zal
zijn om organen van een dood mensch afkomstig te onderzoeken, de ander te gevoelig
om een ziek mensch met een groot auditorium tegelijk te zien, enz. enz., het is
natuurlijk mogelijk, maar vooralsnog hebben dergelijke bezorgdheden geen praktische
beteekenis gekregen. Natuurlijk zijn ook hier grenzen. Een Grieksch wijsgeer heeft
gezegd, dat de mensch de maat aller dingen is. Men meet alles aan zich zelven. Ik
meen, dat ik tot de gevoeligen behoor en toch heb ik nooit eenige ontroering gevoeld
bij het beschouwen van resultaten van proeven. Ik heb al over het geopereerde hondje
gesproken. Dit te zien heeft mij absoluut niet aangedaan. Het zelfde geldt voor vele
ziek gemaakte dieren. Een oorzaak hiervan mag zijn, dat het meest kleinere dieren
betreft. De meeste menschen worden instinctief meer aangedaan door het leed van
een groot dan door dat van een klein dier, hoewel het kleine misschien hetzelfde of
meer lijdt dan het groote. Misschien daarom, omdat bij het groote dier elk der
leeduitingen afzonderlijk en duidelijk wordt waargenomen, terwijl er al een
verstandelijke overweging toe noodig is om te bedenken, dat alleen het pijngevoelend
bewustzijn van beteekenis is. Verder meen ik, dat alle zoogenaamd ‘overlevende’
organen billijkerwijze geen voorwerp van tegenstand mogen zijn. Onder ‘overlevende’
organen verstaat men die lichaamsdeelen, welke nog blijven werken, nadat de dood
van het individu reeds is opgetreden. Het is moeilijk
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in het algemeen te bepalen, wanneer men zeggen moet, dat dit het geval is. In concrete
gevallen ondervindt men echter weinig moeilijkheid. Als ik zeg, dat een kikvorsch
dood is, zoodra de hoofddeelen van het zenuwstelsel - hersenen en ruggemerg geheel vernield zijn, zal ik weinig tegenspraak ontmoeten. Toch klopt het hart nog
door en ook andere organen leven nog eenigen tijd. Met dergelijke ‘overlevende’
organen kunnen nog allerlei belangrijke proeven genomen worden, welke direkte,
d.w.z. zelfgedane en door geen gemoedsontroering gestoorde waarnemingen
betreffende allerlei gewichtige verschijnselen van het dierlijk leven mogelijk maken.
Het heeft geen zin om verder in bijzonderheden af te dalen, maar het schijnt mij geen
onbillijke eisch, dat op dit terrein aan het overal aangeprezen ‘individualiseeren’
gedacht worde. Niemand kan ontkennen, dat onder dergelijke zeer gevoelige - zelfs
ziekelijk overgevoelige - naturen begaafde menschen kunnen schuilen. De praktijk
des levens zal de rest doen. Een gevoelig arts zal zijn stand tot sieraad, een
overgevoelige daarentegen een onbruikbaar medicus zijn. De geneesheer mag zich
niet zóó aan zijn medelijden overgeven, dat het hem verhindert het volgende oogenblik
volkomen gereed te zijn om een nieuw leed met zijn kunst tegen te treden. Deze
overweging, van verstandelijken aard, zal de beste correctie zijn. Die verstandelijke
correctie moet ook den aanstaanden medicus zooveel mogelijk bijgebracht worden,
maar te bedenken is, dat dit een proces is, dat tijd vordert, en dat altijd de instinctieve
indruk, als zijnde oorspronkelijker, zich weer zal doen gelden.
Men heeft ook de meening uitgesproken, dat dergelijke studies en oefeningen het
tegengestelde van wat men een ‘verteedering des harten’ noemt zoude te weeg
brengen. Ik kan hier alleen tegenover stellen, dat volgens mijn ervaring deze meening
geen steun vindt en ik ben daarom meer geneigd haar eer voor een uit aprioristische
overwegingen geboren inzicht te houden dan als een feit, uit onbevangen waarneming
afgeleid, te beschouwen.
In het voorgaande heb ik over de vivisectie gesproken,
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voor zoover zij tot vermeerdering of verspreiding van de wetenschap diende. Voor
de volledigheid van de kennis der omstandigheden, waaronder de toepassing van
deze onderzoekingsmethode te pas komt, moet ik nog een blik werpen op een paar
bijzondere omstandigheden aan het praktische leven ontleend. In de eerste plaats dan
over de toepassing van de vivisectie als oefeningsmiddel ter verkrijging van
chirurgische bekwaamheid, met name op veterinair gebied. De geschiedenis van
deze zaak is kort gezegd de volgende. Vroeger was het gebruikelijk, dat op de
veeartsenijscholen de leerlingen van het oudste studiejaar tot het verkrijgen van de
noodige bekwaamheid in de heelkunde de verschillende operaties leerden uitvoeren
op levende dieren. Men redeneerde daarbij aldus. Leert iemand opereeren op een
dood dier, dan zijn de omstandigheden zoo geheel anders; er is geen bloeding, er
zijn geen verzetbewegingen van het dier, enz. In laatste instantie moet het verder
komen uit de lengte of uit de breedte. Komt de veearts, wat zijn kennis betreft,
onbeslagen ten ijs, hij zal zijn bekwaamheid eerst gaandeweg en wel in de praktijk
verwerven en zoo legt toch het levende dier het loodje, alleen dat in het laatste geval
de arts de operaties niet onder de bekwame leiding van zijn leeraars verricht. Eene
redeneering, die niet onaannemelijk schijnt. Edoch, de ervaring spreekt niet te harer
gunste. Aan een der Fransche veeartsenijscholen, namelijk die te Alfort, schijnt men
in deze richting wel wat ver te zijn gegaan en dit heeft het verzet der openbare
meening te voorschijn geroepen. Ik heb hieromtrent mijn licht opgestoken, waar het
mij het best en het meest betrouwbaar toescheen. Van die bevoegde zijde heeft men
mij geschreven, een zijde die in het algemeen niet tegen vivisectie gekeerd is, dat
inderdaad deze oefeningen op levende dieren niet zoo veel nut gaven, dat daardoor
de veroorzaakte pijn gerechtvaardigd zoude zijn. Men heeft mij verzekerd, dat van
de zijde der dierenbeschermers niet ten onrechte over de vroegere nuttelooze
gewoonten geklaagd is. Dienovereenkomstig heeft dan ook de Directeur der
Rijks-Veeartsenijschool te Utrecht reeds voor vele jaren bepaald, dat alle oefeningen
der leerlingen
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in praktische operatieleer slechts mogen plaats hebben op doode dieren, met
uitzondering alleen van aderlatingen en de opening der luchtpijp, die door de
leerlingen van het vierde studiejaar onder leiding en toezicht van den leeraar mogen
verricht worden op het levende dier. Waarom juist deze twee operaties uitgezonderd
worden, is duidelijk. In de eerste plaats, omdat ze beide van weinig pijnlijken aard
zijn en deze pijn in elk geval veel geringer is, dan de onaangenaamheid aan een
bedwelming verbonden. Wat de aderlating betreft, herinneren wij allen ons dit wel
uit de dagen onzer grootvaders en -moeders. Daarbij komt, dat men de ader veel
gemakkelijker vindt, als men deze door druk laat opzwellen, wat bij het doode dier
niet mogelijk is. Het paard reageert daarop trouwens zeer weinig. Ik heb omtrent dit
punt de voorlichting van een ervaren veearts ingewonnen. Ook de luchtpijpsnede
moet zonder bedwelming uitgevoerd worden. Alleen de huidsnede is hierbij gevoelig,
des te minder naarmate deze sneller en met scherper snijwerktuig uitgevoerd wordt.
Is eenmaal de huid gekliefd, dan reageert het dier bij de verdere behandeling, bij het
openen der luchtpijp, bij het werken met de vingers in de diepte van de wond, bijna
in het geheel niet. Dat men ook hierbij bij het vormen van een oordeel voorzichtig
moet zijn, bewijst het volgende. Voor dergelijke operaties worden om geldelijke
redenen oude dieren genomen en deze oude dieren hebben een belangrijk verminderde
gevoeligheid. Het is trouwens een bekend feit, dat bij oude paarden de weeke
hersenvliezen, dat zijn die, welke de hersenen direkt bedekken, belangrijk verdikt
zijn. Werden dergelijke veranderingen bij een mensch gevonden, dan zoude er eenige
grond zijn voor de onderstelling, dat gedurende het leven een vermindering van
pijngevoel bestaan had.
Een tweede omstandigheid van het practische leven, waarin de toepassing der
vivisectie kan gëeischt worden, kan gelegen zijn in vragen, die door den rechter in
strafzaken aan de deskundigen gesteld worden. Sommige vergiften werken op dieren
zóó karakteristiek en zijn in zóó kleine hoeveelheden nog werkzaam, dat deze
vergiften ge-

Onze Eeuw. Jaargang 4

199
makkelijker en zekerder door de dierproef ontdekt worden dan langs scheikundigen
weg. Dikwijls is daarbij de schade voor het dier uiterst gering; soms echter is zij zoo
groot, dat de proef valt binnen de grens onzer omschrijving. Meestal zijn het proeven
op laagstaande dieren. Het geldt hier natuurlijk de uiterst gewichtige vraag, of in
geval van vermoedelijke vergiftiging, het vergift werkelijk in het doode lichaam
aanwezig is geweest. Onder de wijzen, waarop men het leven van zijn medemensch
in gevaar kan brengen, verdient de vergiftiging daarom een bijzondere plaats, omdat
deze het gemakkelijkst aan het wakend oog der gerechtigheid ontsnapt. De gevallen,
waarin een reeks van moorden is gepleegd geworden, zijn meestal giftmoorden. Het
verkregen succes spoort tot telkens nieuwe pogingen aan. Ik herinner aan mijn
beruchte stadgenoote. Het is daarom van zoo bijzonder groot gewicht, dat dergelijke
menschen uit de maatschappij verwijderd worden. Waar dus de vivisectie hierin
zekerheid kan verschaffen, vindt zij naar mijn gevoelen in het bovenstaande
rechtvaardiging.
Ik ben nu gekomen aan de bespreking van de laatste omstandigheid, waaronder
vivisectie zoude uitgeoefend worden. Men heeft het namelijk herhaaldelijk
uitgesproken, dat studenten in het geheim op hun kamers zich daarmede onledig
houden. Ik heb vele gronden om te onderstellen, dat het ten deze zoo'n vaart niet
loopt. Met warmbloedige dieren, speciaal als die van een grooter soort zijn, is dit
natuurlijk onmogelijk. Zoover ik weet, bestaan dan ook geen welgestaafde
voorbeelden daarvan. Wel spreekt het van zelf, dat, waar de vivisectie zich aan alle
takken van de geneeskunde meer aansluit, behalve in de laboratoria van den Staat,
ook in min of meer private instellingen vivisectie wordt uitgeoefend. Men heeft dan
echter meestal te doen met specialisten, die voorzien zijn van behoorlijke
hulpmiddelen; het zijn laboratoria aan groote ziekenhuizen, onderzoekingsbureau's,
enz. Voor zoover hier oorspronkelijke wetenschappelijke onderzoekingen worden
uitgevoerd, geldt alles, wat ik vroeger daaromtrent gezegd heb. Als proeve van
buitengewoon gelukkige onderzoekingen uit een privaat
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laboratorium worden genoemd de onderzoekingen van K o c h , die, in een kleine
stad in Posen begonnen, tot de ontdekking geleid hebben van de oorzaak der
tuberculose. Ten onzent bestaat eenige grootere kans, dat vivisecties worden
uitgeoefend, welke niet die voordeelen afwerpen, welke men bij deze wijze van
proefnemen eischen mag. Dit vindt zijn oorzaak in de volgende omstandigheid. De
wet op het hooger onderwijs schrijft voor, dat door de drie Rijks-Universiteiten
beurtelings prijsvragen, twee in elke faculteit, uitgeschreven worden. Geheel
onafhankelijk van de vraag, in hoeverre dit stelsel in het algemeen aanbeveling
verdient, wil ik het in verband met het vivisectievraagstuk beschouwen. Het spreekt
van zelf, dat, waar, zooals ik herhaaldelijk op den voorgrond gesteld heb, alle takken
der geneeskunde in min of meer nauw verband tot de vivisectie staan, bij het
uitschrijven van prijsvragen voor geneeskundige studenten niet zelden een
experimenteel onderwerp gekozen zal worden. Laat ik beginnen met een indruk te
geven van den werkelijken toestand. Ik heb genomen willekeurig vijf
achtereenvolgende jaren uit de periode 1880-1890, waarin mijn eigen studietijd valt.
In die 5 jaren zijn uitgeschreven 10 prijsvragen en wel 7 experimenteele en 3 niet
experimenteele. Van die 7 reken ik er 5 vivisectorisch in den zin mijner definitie.
Waarlijk een niet geringe verhouding. Tot troost der dierenvrienden moet ik er bij
zeggen, dat op die experimenteele vragen er maar zelden een antwoord is ingekomen;
onder het genoemde aantal, herinner ik er mij slechts een, dat maar een eervolle
vermelding is waardig geacht. Waarom? De schrijver heeft niet meer van zijn werk
gemaakt.... uit gebrek aan proefdieren. Hij heeft maar op één diersoort, den kikvorsch,
gëexperimenteerd. Dat er maar één antwoord is ingekomen, bewijst natuurlijk
geenszins, dat er maar door één student aan gewerkt is. Integendeel, het is
waarschijnlijk, dat er door meerderen iets dergelijks beproefd is, maar dat die niet
ver genoeg gekomen zijn om hun antwoord in te zenden. Te meer moet ik dit als
waarschijnlijk aannemen, omdat ik mij zelf als één der zoodanigen moet ontmaskeren.
Met de kikvorschen was
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ik een heel eind op streek gekomen, maar, zoodra ik mij aan het konijn waagde,
gevoelde ik het gebrek aan de hulpmiddelen van een welvoorzien laboratorium in
zóó hooge mate, dat ik nog tijdig genoeg tot mijn gewonen arbeid teruggekeerd ben,
om geen nadeeligen invloed op den gang van mijn studie te ondervinden. Ik heb op
dit fiasco nooit met gewetenswroeging teruggezien, ik meen er zelfs wel het een en
ander aan te danken te hebben - dingen trouwens, waarvoor men in den regel geen
vivisecties onderneemt. Een dezer kleine voordeelen is, dat het mij een prikkel
geweest is, om mij vertrouwd te maken met de overweging, of het uitlokken van
dergelijke onderzoekingen door studenten aanbeveling verdient. Het slot mijner
overweging is twijfel geweest. Werkelijke winst voor de wetenschap is te zeldzaam
de vrucht, dat het instellen van allerlei onvruchtbare pogingen daardoor zoude
gerechtvaardigd worden. Waar wij weten, dat onder de tegenstanders der vivisectie
zoo uiterst gevoelige naturen zijn, die tengevolge daarvan alles, wat hun gemoed
beweegt, in niet meer geheel natuurlijke afmetingen waarnemen, daar zoude het
misschien overweging verdienen zelf met meer dan gewone zorg elken prikkel weg
te nemen. Juist wie, zooals ik, de proefondervindelijke methode voor den vooruitgang
der geneeskunde volstrekt onontbeerlijk acht, maar die aan den anderen kant, zelfs
soms door het lezen van de beschrijving der proeven aangedaan worden, ik kan
verstaan, dat zij, die den machtigen prikkel ter verzoening missen, welke in de
bijzondere kennis gelegen is, meenen een krachtig verzet te moeten beproeven.
Begrijpen kan ik het, maar niet deelen, dat zij zelfs gemeend hebben de vivisectie
als een zedelijk kwaad te mogen brandmerken. Trouwens op dit gebied ontmoet men
de hevigste tegenspraak en ik wil met een enkel woord hierop ingaan. Houden wij
ons voorloopig aan diegenen, welke in het algemeen aanhangers der ‘morale
indépendante’ genoemd kunnen worden en die daardoor gekenmerkt zijn, dat zij de
zedelijke voorschriften niet afleiden uit gegevens, die ontleend zijn aan den een of
anderen vorm van wat men
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‘openbaring’ noemt. Bij deze aanhangers der ‘morale indépendante’ vinden wij de
allergrootste tegenstellingen. Denkt bijv. aan de uitlatingen van S c h o p e n h a u e r
hieromtrent, gekenmerkt door zijn gewone hartstochtelijkheid, en plaatst deze naast
wat ik onlangs naar aanleiding der vivisectie uitgesproken zag: ‘dat het stellen van
het beest boven den mensch’ de ‘grootste onzedelijkheid’ werd genoemd. Op gevaar
af van misverstaan en van aangezien te worden als aanhanger van de leer, dat het
doel de middelen heiligt, meen ik in dit verband er aan te moeten herinneren, dat
toch nooit bij het beoordeelen van een handeling naar de categorieën van goed en
kwaad, die handeling uit haar verband gerukt mag worden. Alles gebeurt toch in de
wereld in samenhang en komt ons gescheiden voor, omdat wij het ons niet anders
kunnen denken dan als geschiedende in den tijd. Zeker, ik kan mij denken een
handeling, ‘absoluut slecht’, dit wil dan zeggen, die nooit uit voldoend goede motieven
kan voortkomen en die nooit zoo goede uitwerking kan hebben, dat er een som van
goed uit voortvloeit. Maar noch de motieven, die een handeling bepalen, noch het
doel, dat men er mede beoogt, kan en mag men wegdenken. Feitelijk doen wij allen
in het leven zoo en te minder bezwaar hebben wij, naarmate dat wat wij doel noemen
dichter bij wat wij middel noemen gelegen is, zoodat het te meer als ééne handeling
indruk op ons maakt. Onnoodig acht ik het zeggen, dat dit volstrekt iets anders is,
dan een uitspraak, dat het doel alle middelen heiligt. Wie in gemoede overtuigd is,
dat uit de vivisectie dit goede zal voortkomen, dat het leed der menschen belangrijk
verminderd zal worden en reeds verminderd is, wie zich bewust is, dat hij aangedreven
wordt door de begeerte dat leed te verminderen, hem mag men niet van kwaad
beschuldigen. Hij blijve een zeer onvolkomen mensch als wij allen, - ijdelheid,
roemzucht, begeerte een positie te veroveren enz. zullen hier en daar als factoren
optreden, maar wáár, bij welk goed en loffelijk ander streven is dit niet altijd het
geval?
Praktisch schijnt mij van grooter gewicht na te gaan, hoe
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menschen hierover denken, die bij het bepalen van handelingen als goed en kwaad,
ook gebruik maken van de gegevens ontleend aan een ‘openbaring.’ Om begrijpelijke
redenen kies ik als voorbeeld het positieve Christendom. Er bestaat hier een groot
verschil tusschen de protestantsche en de katholieke zedeleeraars. Zoover ik weet en ik heb mij hieromtrent bij zeer bevoegde zijde op de hoogte gesteld - gaan de
eersten in het algemeen veel minder op dergelijke bijzonderheden in. Het is overigens
een bekend feit, dat ook in Nederland de beweging tegen de vivisectie onder de
protestansche rechterzijde vele aanhangers vindt.
Bij de katholieke zedekundigen van naam vindt men dit vraagstuk afzonderlijk
behandeld en ik kies, in dit verband één der in de katholieke wereld meest gezag
hebbende schrijvers, nl. V i c t o r C a t h r e i n , zooals hij in zijn bekende
‘Moralphilosophie’ - een boek, zooals men misschien weet, op Hollandschen bodem
nl. in het klooster Exaten bij Roermond geschreven - en in het tijdschrift ‘Stimmen
aus Maria-Laach’ daarover zich uitgesproken heeft. C a t h r e i n gaat
begrijpelijkerwijze uit van het standpunt, dat er een wezenlijk verschil bestaat tusschen
‘dier’ en ‘mensch’. Dit wezenlijke verschil heeft tot gevolg, dat het dier geen ‘rechten’
kan hebben, of, zooals het in de gebruikelijke taal heet, geen ‘rechtssubject’ kan zijn.
Een ‘rechtssubject’ moet recht en wet en zijn verplichtingen kunnen begrijpen. Het
dier als ‘vernunftlos’ valt hier buiten en het dier heeft dan ook geen plichten. Daar
het dier geen rechten heeft, heeft de mensch ook geen plichten tegenover het dier.
Daaruit volgt nu geenszins, dat de mensch tegenover het dier doen kan wat hij wil,
maar dit, dat bij een slechte behandeling van het dier wel plichten worden verzaakt,
geen plichten echter tegenover het dier, maar plichten tegenover God, die den mensch
de heerschappij gegeven heeft over het dier om die op redelijke wijze uit te oefenen,
plichten tegenover zijn medemensch, die door die slechte behandeling gekwetst
wordt of tot gelijke slechtheid verleid, plichten tegenover zich zelf, daar hij geen
ruwheid in zich zelf mag aankweeken. Men zoude
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kunnen denken hier met een doellooze spitsvondigheid te doen te hebben. Toch is
dit zoo niet, omdat het wezensverschil tusschen dier en mensch gehandhaafd en tegen
een overdreven dierenliefde een dam opgeworpen wordt. Een slotsom voor het
praktische leven is: de goedkeuring der vivisectie, deze natuurlijk beschouwd in een
vorm, waarin zij ontdaan is van alle overdrijving. De praktische beteekenis van dit
feit, in verband met mogelijke wettelijke bepalingen, mag niet onderschat worden.
C a t h r e i n is, zooals bekend is en ik mij ten overvloede van zeer bevoegde katholieke
zijde heb laten verzekeren, een der meest gezaghebbende schrijvers. Overigens, dit
zij nog opgemerkt, de vraag der vivisectie is voor de Katholieken een zoogenaamde
‘vrije kwestie’, d.w.z. eenige bindende kerkelijke uitspraak daaromtrent bestaat niet.
Hieromtrent heeft zich een kleine historie voorgedaan, waarin ‘la note comique’ niet
ontbreekt. Onder de duitsche tegenstanders der vivisectie bevindt zich ook een
Roomsche geestelijke, K n o c h e . K n o c h e is ongetwijfeld een goedhartig man,
wat niet alleen blijkt uit zijn deelnemen aan de beweging tegen de vivisectie, maar
ook daaruit dat hij niet veeleischend is voor hen, die zich daaromtrent een oordeel
willen vormen. Hij eischt alleen ‘dat men aanspraak maakt op eenig verstand en niet
van zedelijk gevoel ontbloot is.’ In een zijner geschriften vertelt K n o c h e het
volgende: ‘Nach glaubwürdiger Mittheilung hat eine protestantische Dame, Frau
Professor Z y r o , geb. v o n B l u m r ö d e r z u I b e n h a i n in Thüringen sich an
unsern Heiligen Vater L e o d e n X I I I gewendet, mit der Anfrage, wie die
Katholische Kirche sich zu der Vivisectionsfrage verhalte und vom
Cardinal-Staats-Secretär Seiner Heiligkeit die Antwort bekommen, dasz der päpstliche
Stuhl die Vivisection missbillige.’ Daarop is hem in de reeds genoemde ‘Stimmen’
geantwoord, dat een mogelijke uitspraak van den Paus hoogstens betrekking zal
gehad hebben op eventueele misbruiken en verder dat hij - K n o c h e - als Roomsch
geestelijke zeer wel wist, dat authentieke verklaringen van den apostolischen Stoel
aan de Katholieken gewoonlijk niet door bemiddeling van protestantsche dames
overgebracht worden.
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In het voorgaande heb ik getracht - zij het vluchtig - een juisten indruk te geven van
de omstandigheden, waarmede men te rekenen heeft bij het vormen van een oordeel
in deze zaak. Ik vlei mij niet eenigen tegenstander der vivisectie tot mijn inzichten
overgehaald te hebben. Dat was ook geenszins mijn doel, en zooals ik begon, eindig
ik: dat te beproeven acht ik niet van deze plaats. Niets zoude mij intusschen
aangenamer zijn, dan dat ik ooit mocht ervaren, dat deze verhandeling iets bijgedragen
had om de gedachtenwisseling over het vraagstuk der vivisectie iets te doen
verminderen in scherpte van toon en iets te doen toenemen in scherpte van betoog,
dat het verloren had aan aantastbaarheid van redeneering en gewonnen aan
nauwkeurigheid in het mededeelen der feiten. Om iets te noemen. Ergens vind ik
gezegd ‘dat medici zich tot ons (bedoeld wordt de Bond tot Bestrijding der Vivisectie)
wendden, omdat zij verklaarden dat zij in Academische Bibliotheken daarover niets
hadden gevonden’. Die verklaring (in 1893) kan bezwaarlijk juist zijn. Ik heb in
Leiden voldoende gevonden van de oudere litteratuur, alles vóór '93, om mij tot den
hevigsten bestrijder der vivisectie te maken. Dat men zich overigens tot den Bond
wendt, spreekt van zelf. Dat heb ik - indirect - ook gedaan en de wijze, waarop men
van die zijde geholpen wordt, heeft mijn lof niet noodig. Niemand in de wereld zal,
geloof ik, de stelling volhouden, dat bij de vivisectie nooit misbruiken of
afkeurenswaardige dingen zijn voorgekomen. Er worde natuurlijk vrije kritiek op
elkander uitgeoefend. Deze vrije kritiek komt ieder toe, die meent ze met voldoende
kennis van zaken te kunnen geven. Waar blijkbare misbruiken bestaan, aan de
tegenstanders der vivisectie de taak deze op den voorgrond te stellen. Hoe bekwamer
de opzet, hoe volstrekter de eerlijkheid van hun verzet, hoe grooter de kans om
invloed te oefenen in die kringen, waarin zij dien invloed het meest begeeren. Waar
de vraagstelling onzuiver, waar de gekozen weg ondoelmatig, waar de operatieve
bekwaamheid onvoldoende, de operatiemethode onnoodig hard was, moge een
afkeerende stem gehoord worden. Hoe meer
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men daarbij, ook door rekening te houden met de hier door mij ontwikkelde
mogelijkheden van dwaling, zich weet te hoeden voor mistasting, des te grooter de
kans, dat deze grootdeels afbrekende kritiek goede vruchten afwerpt. Ik spreek van
afbrekende kritiek. Ik wil daarbij niet geacht worden te onderschatten, wat medici
en leeken, die tegen de vivisectie bezwaar hebben, voor de geneeskunde mochten
gedaan hebben. Maar ik acht dit nog te spaarzaam, om niet te mogen pleiten voor
een meer opbouwende beoordeeling van anderer wetenschappelijken arbeid. En
daarbij is verder niet te vergeten, dat zij daarbij gewerkt hebben met voorstellingen
en met kennis, die grootendeels langs den weg der vivisectie verkregen zijn. De
vivisectie is nu een kleine tweeduizend jaar met de geneeskunde en haar hulpvakken
in meer of minder nauwe verbinding geweest. Geen medicus weet nauwkeurig, wat
hij haar dankt, wat niet. Na te gaan, hoe de geneeskunde in onze landen van westersche
cultuur zich zoude ontwikkeld hebben, zoo zij ontbroken had, houd ik voor een
nutteloos pogen. Maar, het is niet de vraag, of men de geneeskunde op eenig gebied
ook vooruit kan brengen zonder vivisectie. Wie meent, dit te kunnen doen, hem staat
de weg vrij. Het is veeleer de vraag, of men deze bevordering ook tot stand zou
gebracht hebben, als men dit had moeten doen in die hulpwetenschappen daar, waar
anderen de aanwending der vivisectie noodig achten. Ik weet wel, dat eenige beroemde
mannen van het oudere geslacht, wier bloeitijd valt in de eerste helft der vorige eeuw,
gezegd worden tegenstanders der vivisectie geweest te zijn. Er is hieromtrent veel
strijd gevoerd. Maar waarover geen strijd bestaat, is het feit, dat deze geen school
gemaakt hebben. In de ontleedkunde speelt de vivisectie een betrekkelijk
ondergeschikte rol, in de pathologische anatomie reeds een meer belangrijke. Mij is
dan ook geen levende patholoog-anatoom van naam bekend, die de ontbeerlijkheid
der vivisectie voor haar vooruitgang naar alle zijden toestemt. Enkele jaren geleden
deed de Bond tegen de Vivisectie een rondvraag bij de Nederlandsche geneeskundigen
om hun meening over het nut der vivisectie. Ik behoef niet te zeggen, dat naar
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mijne opvatting het stellen van zulke vragen mijn sympathie niet heeft, daar ik het
vraagstuk veel te moeilijk acht, om dat eenvoudig met een ja of neen te beantwoorden.
Ik weet, welke moeite ik zelf gehad heb om mij een oordeel te vormen, waarvan
overigens de gebreken in de fundeering mij nog maar al te goed bewust zijn. Op die
vraag antwoordde der gevraagden; van dat was 5/7 voor, de resteerende 2/7 in
verschillenden graad er tegen. Ga ik die lijst na, dan zie ik daarin geen naam van een
collega, die, aan een oorspronkelijk wetenschappelijk onderzoek zich wijdend, is
komen te staan voor het conflict dat onderzoek te staken of van de vivisectie gebruik
te maken. Wie voor dat conflict niet gestaan heeft, kent de moeilijkheden slechts uit
de verte. Niet zelden vond ik in geschriften van tegenstanders sympathie uitgesproken
met het door mij beoefende vak, de pathologische anatomie. Maar ook hierin wordt,
zooals gezegd, de noodzakelijkheid der vivisectie algemeen gevoeld en ook hier kan
men, tenzij men de vraag gemakkelijk geheel kan overzien, telkens op de
noodzakelijkheid stuiten om te beproeven langs den weg der vivisectie verder te
komen. Waar deze noodzakelijkheid zich aan mij voordoet, meen ik te moeten
handelen. Zeer hoop ik, dat ik altijd aan al de strenge eischen zal voldoen, die ik mij
en anderen, die in het mij toevertrouwde laboratorium mochten willen werken, heb
opgelegd. Maar niet alleen voor oorspronkelijke wetenschappelijke onderzoekingen,
kan de vivisectie in de pathologische anatomie noodig zijn, zij kan ook voor het
herkennen van bepaalde afwijkingen onmisbaar wezen. Dikwijls moet de chirurg
door den patholooganatoom ingelicht worden ten einde de noodzakelijkheid van een
bepaalde wijze van handelen te kunnen vaststellen. Blijkt in een dergelijk geval, dat
de anatomische methode onvoldoende zekerheid geeft en is deze grootere zekerheid
slechts door een proefneming te verkrijgen, ik zou meenen geen oogenblik te mogen
aarzelen. Men heeft wel eens gevraagd, of men zijn leven en welzijn wil koopen ten
koste van de pijn van een dier. Ik weet niet, of de patiënt, te wiens behoeve ik het
onder-
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zoek eventueel verricht, dien prijs te hoog vindt. Behoudens nader bericht, houd ik
het er voor, dat hij het er wel voor over heeft, en ik geloof, dat mijn kans van dwalen
dan zeer gering is. Maar eerst moeten natuurlijk de hulpmiddelen van het anatomisch
onderzoek uitgeput zijn en moet bewezen zijn, dat zij onvoldoende waren. Deze regel
is voor mij zoo eenvoudig en vanzelf sprekend, dat ik de eenige door mij
waargenomen uitzondering ter bevestiging van dien regel vermeld. Een medicus
zendt mij een deel van een praeparaat ten einde beslist te zien, of hij in het
onderhavige geval met tuberculose te maken had. In afwachting van het resultaat
van het onderzoek, had hij een klein proefdier een ander gedeelte van het praeparaat
onder de huid gebracht. Het anatomisch onderzoek leerde ontwijfelbaar, dat van
tuberculose geen sprake was, het dier bleef dan ook gezond, maar dankte dit niet aan
mijn collega. Op zulke gevallen zal, hoop ik, geen tegenstander zich beroepen. Op
eenige honderden is dit de uitzondering.
In het voorgaande heb ik getracht van de samengesteldheid van het vraagstuk der
vivisectie een indruk te geven. Allen, die, uit wat motief dan ook meenen zich te
moeten mengen in dezen strijd, ik zoude hen d r i e bekende woorden op het hart
willen binden. Het eerste is ontleend aan den kerkvader G r e g o r i u s
N a z i a n z e n u s en luidt: ‘πρ ξις π βασις εωρ ας’ - de praktijk is de weg om
tot de theorie te komen. Geen meeningen in moeilijke vraagstukken omhelsd, ook
al schijnen zij aannemelijk, zonder ze nauwkeurig aan ervaring en praktijk getoetst
te hebben. Het tweede is het bekende woord van G o e t h e , ‘die wahre Liberalität
ist Anerkennung’, waardeering, waar het maar eenigszins kan voor ieder, die der
menschheid tracht nuttig te zijn, ook al zijn zijn wegen de onze niet. En eindelijk
een woord van den vader der Geneeskunde, H i p p o c r a t e s , een woord, dat mijn
laboratorium siert, een w o o r d dat aanbeveling noch omschrijving behoeft,
ρ σις χαλεπ - het oordeel is moeilijk.
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Herinneringen aan Rusland
Door Z. Stokvis.
...... De Uleåborg, een kleine ranke wit-geverfde stoomboot zou mij van Stockholm
naar Petersburg brengen. Het was in 't laatst van Juni, den tijd van de lange
zomernachten, die men in Rusland ‘bjéllüje nótsjie’ = Witte Nachten noemt;
(misschien herinnert zich de lezer het aandoenlijk novelletje van D o s t o j è f s k i e j
van dien naam). De nacht in Noord-Rusland is dan een korte lichtende schemering;
het is alsof de dagen niet van elkaar scheiden kunnen en, óver den nacht heen, elkaar
de hand reiken. Ik ben gelukkig nog te weinig blasé van reizen om op reis rustig te
kunnen slapen, want steeds vrees ik, iets bezienswaardigs ongezien te zullen laten.
De schoonheid van dien zomernacht op zee ontnam mij allen slaap, en toen ik om
twee uur 's nachts uit plichtbesef te kooi kroop maar door het ronde venstertje van
mijn hut de Oostzee zag glanzen in het schemerende licht - toen kon ik het niet meer
uithouden. Ik schoot mijn kleeren weer aan, ging het dek op en zette mij op het
uiterste puntje van den voorsteven, waarvan uit ik over ons kleine schip heen naar
de zee keek, die zwaar deinde. Er zit een kracht en een forschheid in die diep-groene
kleur van het Oostzeewater, die mij veel meer eigen en lief is dan het zwakke, bijna
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weeke blauw van de wateren in Zuid-Europa. Zoo nu en dan zwierden ons driemasters
voorbij met volle zeilen, lachend om ons ijzeren vaartuig met zijn kale sprietjes en
rookpluim.
Hangö is de eerste aanlegplaats op Russisch gebied; daar komen de Russische
ambtenaren aan boord, om de passen der reizigers te viseeren. Hollandsche, Duitsche,
Zweedsche ambtenaren kunnen strenge ontzagbare menschen zijn, met wie men,
populair gezegd, liever zal willen eten dan vechten, maar in vergelijking met het type
van den Russischen ambtenaar, hetwelk ik toen voor den eersten keer waarnam, zijn
het minzame menschen. In de wijze van doen van een Russisch ambtenaar ligt de
stille overtuiging dat hij, behalve dat hij dient ook heerscht, en zelfs als hij vriendelijk
en beleefd is, wordt die indruk niet weggenomen.
In Helsingfors moest de boot vier uur wachten. Ik deed een wandeling door de
stad, die een prettigen indruk van frischheid en helderheid maakt, en waar ik behalve
aan den trotsch-zich-verheffenden vergulden koepel van een Russische kerk, en de
Russische ambtenaars- en militaire uniformen, aan niets merkte dat ik mij op Russisch
grondgebied bevond. Vlak bij den haven ligt een heuvel, op welks top een
wonderschoon monument staat, het werk van een Finsch beeldhouwer; het stelt een
man voor, een schipbreukeling die met opgeheven arm een voorbijgaand schip om
hulp wenkt; ik voelde het als een symbool van het arme land, dat ook dreigt onder
te gaan zonder dat iemand het helpen zal. Toen ik naar dit kunstwerk stond te kijken
kwam een dikke blonde man bij me staan, en sprak mij in gebroken Duitsch aan:
‘Dat is een prachtwerk - zei hij, en wees met zijn hand naar het beeld - een Fin heeft
het gemaakt; en weet u wat dàt is?’ ging hij na een kort stilzwijgen verder en wees
naar een groot, eenvoudig gebouwd huis, vlak bij den haven. ‘Dat is... dat noemen
wij het huis van die gevallen menschen; daar wonen al de ambtenaren “von dem
Bóbrikof” (gouverneur van Finland); wíj hebben ze allen “boycottiert”.’ Ik zei
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den man een paar woorden van sympathie, en toen ik van hem wegging drukte hij
mij hartelijk de hand en zei zacht: ‘Ja, we zijn een ongelukkig land!’ 's Middags,
toen de boot zich langzaam van de kust verwijderde, zag ik nog lang den
schipbreukeling op den heuvel om hulp wuiven.
Den volgenden ochtend om drie uur passeerden wij Kroonstad, waarvan ik niets
anders zag dan enkele rommelige scheepswerven en in welks havens mij de
kanonnenmonden van enkele vervaarlijke oorlogschepen aangrijnsden. Langzaam
voortstoomend naderden wij de stad van Peter den Groote en zagen we den gouden
koepel der Izakskerk in den ochtendnevel glanzen. Toen de boot aan de Engelsche
kaai vastgemeerd was kwamen de douane-ambtenaren onze bagage visiteeren. Vooral
mijn boeken werden duchtig nagezien; voor een ‘Lehrbuch der historischen Methode’
werd nog een meneer gehaald en beiden bladerden het door, bekeken den titel en
spraken er over om het naar de censuur te zenden. Gelukkig werd mij die last gespaard
en kon ik met verlicht gemoed, na aan alle formaliteiten voldaan te hebben, aan wal
stappen.
De boot kwam vroeger aan dan ik uit Helsingfors aan een vriend in Petersburg
getelegrafeerd had, en toen al mijn medereizigers met een beslisten stap naar een
hotelomnibus of huurkoetsier gegaan waren, bleef ik alleen over; ik zette mij op mijn
koffer en keek rond en verwonderde mij tot mijn oogen er groot van werden. Niet
wat ik van de stad gewaar werd, wekte mijne verwondering zoo op, al zag ik de
breed-stroomende Newá en huizen hooger en grooter dan ik ooit gezien had en
vergulde kerkkoepels die boven de huizenrijen uít glansden.
Maar de menschen, de mènschen!
Ik had al veel over Rusland, over de Russen gelezen, en gehoord; hun taal had ik
bestudeerd en getracht hun geest te begrijpen; ik had gedacht mij niet te veel te zullen
verwonderen en veel bekends te zien; en werkelijk, toen ik pas aan wal was en bij
de aanlegplaats van de boot wat huurkoetsiers en werklui met elkaar zag praten, zei
ik kalm tot me zelf: ‘O! zijn dàt nu die iezwosjtsjiekks
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(huurkoetsiers), van wie men mij zooveel verteld heeft, ja, ja!’ Maar toen ik daar op
mijn koffer gezeten wat scherper toekeek en luisterde naar wat ze elkaar vertelden
(ze hadden 't ook over mij en lachten me wat uit), toen ik hun gelaatstrekken, hun
zinsmelodie, hun gebaren waarnam en toen er heele stoeten arbeiders voorbijkwamen
- het was vijf uur in den ochtend en groepsgewijze, wellicht artèlsgewijze, gingen
de arbeiders naar hun werk; haast bij elke groep was een eenigszins bejaarde man,
dien ik voor het hoofd van de artèlj hield, allen droegen de gewone dracht van den
Russischen boer: een kort, meestal hel-gekleurd hemd dat over den broek gedragen
wordt, met opstaanden kraag en om het midden een gordel (roebàsjka), een kort buis
los over de schouders hangende, een platte pet diep over de oogen en hooge kaplaarzen
(sapagìej) - eerst toen voelde ik dat ik niet meer in Europa, in het Westen was, maar
bij een volk met andere gewoonten, andere verlangens, andere ontwikkeling dan bij
ons. Ik kreeg toen al dadelijk den indruk, dien ik vroeger uit lectuur, vooral uit
To l s t ò j ' s moralistische geschriften, verkregen had (en die indruk bleef mij bij
tijdens mijn halfjarig verblijf in Rusland), dat het Europeesche in dit land totnogtoe
maar aan de oppervlakte zit, dat het als een te wijde - òf te nauwe - jas om dit volk
hangt. Al deze arbeiders en andere armen die ik in dit morgenuur zag, gaven mij den
indruk dat zij in dit milieu, het milieu van een groote stad, niet thuis hoorden; ik zag
in hun gelaatstrekken iets van verbannenen, in hun diep-inliggende oogen de Skòeka
(verveling, maar met sterker beteekenis dan ons woord) de taskà (weemoed, maar
Russische weemoed), die ik uit mijn boeken kende, en ik gevoelde de kern van
waarheid in To l s t ò j ' s meening, dat de Rus op het land, op ‘moedertje aarde’ thuis
hoort en zich nóóit zal wennen aan het roezige snel-bewegende fabrieks- en stadleven
dan ten koste van zijn beste karaktertrekken en zijn besten aanleg.
Na drie uur wachtens kwam mijn vriend en reden we dwars door de stad naar mijn
tijdelijke woonplaats. Natuurlijk reden we ook over den Nèfskiej Prospekt, waarbij
mijn
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vriend een aanbiedend gebaar maakte en zoo eenvoudig mogelijk zei: ‘Daar heb je
nu den Nèfskiej Prospekt.’ De Nefskiej speelt een zekere rol in de Russische litteratuur
en de lezers van D o s t o j è f s k i e j zullen zich zeker den naam van die
kilometers-lange en 30 meter breede hoofdstraat van St. Petersburg wel herinneren.
In een van zijn mooie, hier te weinig-bekende novelletjes, getiteld: ‘Nefskiej Prospekt’
zegt G ò g o l j : ‘Er bestaat niets mooiers dan de Nefskiej Prospekt’ en voegt er dan
leukweg bij: ‘ten minste in Petersburg.’ ‘Ik weet - zegt hij verder - ik weet dat niet
één van zijn bleeke ambtenaars-bewoners (tsjienovnüje zjietjelie) den Nefskiej
Prospekt zou willen ruilen voor àlle heil.’ Als men tegenover een Petersburger op
zijn stad scheldt (en ik heb mij vaak dit genoegen veroorloofd), dan hoort men immer:
‘Ja, maar de Nefskiej Prospekt en de Newà!’ En ze hebben dan in zóóverre gelijk,
dat die twee plaatsen tot het weinige behooren, waarop Petersburg trotsch mag zijn.
De Newà!
's Avonds in het zacht-glanzende licht van den ‘Witten nacht’ over den breeden
stroom te glijden en aan den grijzigen hemel, den lichtenden goudglans der
kerkkoepels te zien, en de stad met haar wee te vergeten, die in de avonddampen
omsluierd ligt!
Maar Petersburg zonder Newà en Nefskiej Prospekt is van bitter weinig schoonheid.
Een groote rechte steile steenenmassa; de straten: onverbiddelijk recht en breed; de
huizen: hoog en kazerne-achtig, alle zonder piëteit, zonder pogen naar schoonheid
gebouwd. Van Noord naar Zuid, van Oost naar West, heb ik de stad doorkruisd, altijd
hopend iets liefs, eenvoudigs, intiems te vinden, met groote heimwee naar het schoon
van onze oude steden - maar nergens vond ik het hartelijk-verlangde; overal stuitte
ik op het onbuigzame, onverbiddelijke. Petersburg verhoudt zich tot een oude,
langzaam gegroeide stad als een automaat tot een mensch.
In zijn bekend werk ‘Misdaad en Straf’ laat D o s t o j è f s k i e j iemand zeggen en D o s t o j è f s k i e j kent
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Petersburg, zooals Z o l a Parijs, zooals D i c k e n s Londen kende - ‘In Petersburg
zijn veel menschen, die onder 't gaan in zich zelf spreken. Het is een stad van
half-gekken. Indien bij ons de wetenschappen bloeiden, zouden de medici, juristen,
philosophen, kostelijke nasporingen kunnen doen, ieder volgens zijn speciale
wetenschap. Zelden zal men zulke duistere, dóórdringende en vreemde invloeden
op de menschelijke ziel kunnen waarnemen als in Petersburg. Denk alleen maar eens
aan de invloeden van het klimaat! Bovendien is Petersburg het administratieve
centrum van gansch Rusland en dit zijn karakter moet zich in alles kenbaar maken.’
Dit is in werkelijkheid zoo: men ziet in Petersburg buitensporig veel menschen, die
zich naar het uiterlijk te oordeelen diep-ongelukkig moeten voelen. Ik heb in
schemeravond rondgedwaald in de achterbuurten, de arbeiderswijken. Daar wonen
de arbeiders, de meesten nog voor kort boeren, in groote huizen opgepropt. Meestal
zijn ze alléén in de stad gekomen en hebben ze vrouw en kinderen achtergelaten in
het dorp; want het stadsleven is te duur, de loonen te laag om het gansche gezin te
onderhouden. Of váák dient de vrouw van den arbeider in de stad als ‘meid-alleen’
en zijn de kinderen ‘oe bàboesjkie w djerevnje’ bij grootmoedertje in het dorp, soms
honderden wersten van de stad.
Ik ben eens in een binnenplaats1) van een dezer kolossale huizen gegaan. Bij den
ingang van de poort die naar de binnenplaats leidde, stonden een paar jonge kerels,
in roebàsjka's gekleed, met koperen munten te spelen. In een hoek van de binnenplaats
lag een oude boer met zijn hoofd tegen den muur; hij was erg dronken en vloekte
zacht in zichzelf, korte handgebaren makend. In een anderen hoek trachtten wat
kinderen vroolijk te zijn en speelden een kinderspelletje waarbij ze een heel
melankoliek liedje zongen; achter een der vele vensters die op de binnenplaats
uitkwamen, zag ik een jonge bleeke vrouw zitten; haar naaiwerk lag in haar schoot
en ze keek strak naar den ouden

1) Bijna elk huis in Petersburg heeft een binnenplaats, een dwor, waarom het huis als 't ware
heen gebouwd is.
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dronken man; van heel hoog zeurde een harmonica, door onvaardige hand bespeeld
en van uit een openstaand venster hoorde ik een paar ruzieënde mannenstemmen en
vreeselijke scheldwoorden.
De dworniek, de opzichter van het huis, stond voor de deur van zijn woning en
kamde zijn lange grijze haren; door het open venster zag ik zijn twee helpers lang
uit op den grond liggen slapen; alles doodsch en dof. De Russische stadsarbeider die
zonder zijn bàba en djèttotsj-kiej (vrouw en kindertjes) in zijn eenzame duistere
kamer leeft, voelt zich een balling in de stad, heeft geen behoefte noch hoop zijn
somber leven op te vroolijken; zelfs hun liedjes hebben ze vergeten of ze zijn op hun
lippen verstomd. ‘Ze zingen niet meer, onze mannen!’ klaagde mij eens een
student-russophiel; ‘de stad heeft hen stom gemaakt.’
In Rusland bestaat een groote vereeniging, door het rijk gesubsidieerd, ‘ter
bevordering der volksnuchterheid.’ Deze vereeniging heeft in alle steden van gewicht
hare afdeelingen die volksbibliotheken en theehuizen oprichten en in zomer en winter
voor goedkoope en zoo mogelijk leerzame vermaken zorgen. Vooral de
Petersburgsche afdeeling is ijverig; waarschijnlijk omdat Petersburg van zich zelf
zoo weinig vermakelijks heeft.
Des zomers beheert zij enkele zomertuinen die voornamelijk voor de arbeiders
bedoeld zijn, maar zooals het bij ons ook te vaak gaat: de armsten, hen, voor wie
alles begonnen is, ziet men er weinig, en de klassen, die veel meer voor hun vermaak
kunnen uitgeven, maken gebruik van deze gelegenheid om zich extra-goedkoop
genoegen te verschaffen. Er wordt geen sterke drank geschonken in die tuinen; het
publiek moet den sterken drank, dien het, mogelijk, bij zich heeft afgeven en krijgt
dien bij het weggaan weer terug. Ik heb vaak gezien, hoe een moezjìek zijn pas
gekocht ‘monopòljka’ - zoo noemt het volk de fleschjes wòdka (= brandewijn) die
zij in de winkels van het staatsmonopolie kunnen koopen - afgaf en, wat erger is, bij
het weggaan weer terug kreeg. In die tuinen, die meestal vrij uitgestrekt zijn, gebeurt
alles in de open lucht; ik
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zag er Schiller's Kabal und Liebe opvoeren in 't Russisch; ik zag er een nationalistisch
stuk: de inneming van Plevna, een blijeindend treurspel in 12 bedrijven en 17
tafereelen, vol van kanonschoten, generaals, vaderlandslievende speeches en
krijgsgeschreeuw; ook zijn er heel banale Europeesche vermaken, als clowns, een
weener dameskapel e.d. Maar wat mij vooral zoo vaak naar die tuinen deed gaan,
waren de Russische liedjes, die ik er hooren, de Russische dansen, die ik er zien kon.
In het Russische volk is nog dat schoone stil-bewegende zielsleven, dat een volk
aan het zingen brengt; in hun liedjes klinken al hun verlangens, hun droefenis en
ach! hoe weinig vreugd. Voor het eerst hoorde ik die liedjes op een avond, dat ik bij
een mij bekende familie op de datsja1) was geweest. Mijn vriend en ik wandelden
door de bosschen naar het station. Het was doodstil in de lucht en helder blonken de
sterren; we zetten ons op een zodenbank neer, om de rust van den zomeravond in
ons te laten komen. Van uit de verte hoorden wij de klagende tonen van een harmonica
en na een oogenblik kwamen uit een zijpaadje een troep djèfkiej en pàrniej
(boerenmeiden en knapen); voorop gingen de meisjes, in bonte sarafanen gekleed
en met lange haarvlechten, en haar volgde een troep knapen, allen in kleurige
roebàsjka's, waarvan de halsboorden en manchetten met zwarte opnaaisels versierd
waren; een van hen liep voorop met een groote harmonica en speelde heel zachtjes
een melodietje, dat de anderen méé neurieden; maar de slotregels, het refrein, zongen
allen luid òp mee, en de vrouwenstemmen, heel hoog en gillerig, klonken boven alles
uit. Het was het liedje van een koopvrouw, die de boerenmeiden en knapen haar
waren te koop aanbiedt2); een heel eenvoudig melodietje dat maar over drie
harmonieën liep, maar er zat ìn het ontroerende, aandoenlijke dat in alle Russische
liedjes is, waaraan men ze dadelijk

1) Houten zomervilla'tje in de nabijheid van de groote stad. Zij die het eenigszins doen kunnen
wonen van Mei tot September op de datsja.
2) Later hoorde ik dat de woorden van N e k r à s s o f waren, den dichter van het Russische
volksleven 1821-76.
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herkent: ja, daar is 't weer! Dat is het zacht-klagende, of neen, klagend niet, want in
klagen zit een deel opstand - er is in het gelatene, het berusten in veel ellende, de
weemoed om niet helder-bewust verdriet, de taskà! ‘Weemoedig en opwekkend is
't in den stillen zomernacht, midden in het zwijgende woud te hooren het
breed-golvende Russische lied. Daarin is de oneindige hopelooze weemoed (toskà),
daarin is de onverwinbare kracht, daarin is de onuitwischbare stempel van het noodlot,
de ijzeren voorbeschikking, een van de grondtrekken van onze nationaliteit, met
welken men veel kan verklaren, wat in het Russische leven onbegrijpelijk schijnt.
En wat kan men al niet hooren in het lang uitgegalmde lied, in den zomernacht van
het zwijgende woud!’ Dit zegt graaf A l e k s é é j To l s t ò j in zijn historischen
roman ‘vorst Serebrannüj’. En G o r j k i e j zegt ergens in zijn ook hier bekenden
roman ‘Fomà G o r d j é j e f ’ over een liedje dat er in den avond gezongen werd: ‘De
redelooze weemoed (toskà) en smart om de wonden van ziel en lichaam die beide
afgemat zijn in den strijd met het barsche leven, diep lijden door de slagen den mensch
toegebracht door den ijzeren nood - dit alles lag opgesloten in de eenvoudige, grove
woorden en steeg met onzegbaar weemoedige klanken naar den verren ijlen hemel
in welken voor niemand en niets echo is.’ Zoo denken de Russen over hun lied.
Op het terras van een datsja, waarlangs onze weg ging hoorden wij ook muziek
maken. Daar zaten wat jongens en meisjes op mandolinen en balalajka's1) hun neuriën
te begeleiden en de wind wuifde ons nog lang het weemoedig getokkel achterna.
Wat mij steeds is opgevallen bij het zingen en dansen der Russen is, dat zoowel
de uitvoerenden als de toehoorders of kijkers steeds ernstig blijven. Ik heb de vlugste
dansen zien dansen, begeleid door de dolste muziek - maar

1) Een soort guitaar met langen hals en driehoekigen romp bespannen met drie snaren, waarvan
de twee onderste unisone zijn en de derde een kwart hooger.
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de dansenden bleven strak en ernstig kijken, al begonnen hun oogen te glanzen, hun
wangen te gloeien.
In die volkstuinen hoorde ik ook de oude Russische liederen, de büjlienen; dit zijn
liederen in epischen vorm, die de lotgevallen verhalen der oude knjazen (vorsten).
Die liederen zingt het volk zelf weinig meer, althans niet in de omgeving der groote
steden.
Op een houten stellage staan in een halven kring vrouwen en mannen en kinderen,
in nationale kleederdracht; uit hun midden treedt een man naar voren; hij draagt een
wit-zijden omgorde roebàsjka, een wijde fluweelen broek en hooge verlakte
kaplaarzen; zijn haren hangen lang over ooren en nek en zijn rond afgeknipt en
midden op het hoofd gescheiden; - dit is de gewone haardracht der Russische boeren;
- lange lokken vallen hem over de oogen, die hij telkens met een vlugge handbeweging
wegstrijkt. Hij zet zijn handen in de zijden en vangt met weeke, galmende tenorstem
den zapjèf, den aanhef, aan; als hij den laatsten toon nog vibreerend aanhoudt, valt
het koor in, in eenvoudige polyphonie, en weer klinken de hooge vrouwenstemmen
gillend en klagend boven allen uit. De zanger zingt het verhaal van den knjaazj (vorst)
Wo l k ò n s k o j , wiens vrouw door Wa n j o è s j k a , den hofmeester bemind wordt;
de knjaazj komt de waarheid te weten en: ‘Oj, gij knechten, mijn knechten, mijn
trouwe knechten, hangt op gij, hangt op den boef Wa n j k a ; laat hem maar een beetje
bungelen en laat mijn jonge vorstin maar een beetje treuren!’ zoo glimlacht hij met
den huiveringwekkenden humor van veel Russische liederen.
Onder het publiek zag ik veel boeren1); naast mij stond een oude moezjìek met
langen grijzen baard, breeden neus en diep-inliggende blauwe oogen; hij geleek
treffend veel op Tolstòj, die in uiterlijk trouwens het type van den moezjìek is; met
een ernstig gezicht stond hij te luisteren, met zijn korte forsche hand over zijn baard
strijkend en bij het einde van elk couplet, als de stemmen in een droevig

1) De Russische boer die in de stad op fabrieken of elders komt werken, blijft ‘boer’ ook
staatsrechterlijk.
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mineuraccoord uitgalmden, keek hij even op, trok zijn platte pet nog wat dieper over
de oogen en mompelde: charasjò, òtsjenj charasjò! (= mooi, heel mooi). Maar vooral
verzamelde zich veel publiek voor de tooneelen waar gedanst werd. Ik zag eens een
langgelokt klein jongetje, in een vuurrood roebàsjka'tje dansen; in 't rond stonden
mannen en vrouwen, die een heel eenvoudig dansliedje in driekwartsmaat zongen het melodietje bestond maar uit drie verschillende tonen - waarbij ze soms in de
handen klapten; het refrein dat heel hoog en forto gezongen werd was: ètto òtsjenj
charasjò = dat is heel goed of mooi. Het jongetje begon met heele kleine vlugge
schuifelpasjes, liet zich dan plotseling op één been zakken en stak het andere been
heel snel recht voor zich uit, en zoo om beurten; al snèller en snèller begon het ventje
te dansen, al scheller en scheller zongen de vrouwen en het charasjò werd een hooge,
smartelijke gil.... Uit den kring komen andere kinderen, die ook met hun handen in
de zijden dànsen, dànsen; dan houdt het publiek zich niet meer in, en klapt en
schreeuwt, en de kinderen buigen, trekken zich terug in den kring. Nu is het de beurt
der ouderen; een volwassen man treedt snel naar voren; hij danst nog vlugger, leniger,
virtuozer. ‘Bis, bis, jesjtsjò, jesjtsjò!’ (nòg nòg) roept men uit het publiek, dat zich
niet zat kijkt. Maar er volgt iets anders; een kleine, breedgebouwde man treedt op
gevolgd door zes mannen met mandolinen en balalàjka's. Dezen gaan in een halven
kring zitten, maar de kleine man blijft staan, buigt en strijkt zijn lange lokken naar
achteren; een klein horentje, een soort hobo'tje zet hij aan zijn mond; even wenkt hij
de achter hem zittende mannen en deze beginnen fortissimo accoorden te tokkelen
in een markant-gerhythmeerde tweekwartsmaat, en de staande man begint te spelen;
het is een heel hoog geluid, hetwelk hij voortbrengt maar zachtvibreerend en heel
teeder: een weeke lang-uitgerekte melodie; eerst is de begeleiding heel sober, maar
langzamerhand komt er meer beweging in en hoog stijgt op het bibberend getjinkel
der mandolinetonen. Eenvoudig, met groote aandacht spelen de mannen, lettend op
hunne vlugge vingers
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maar nu en dan eens opkijkend naar het rhythmisch bewegend hoofd van den leider.....
Toen ik verder wandelde kwam ik voorbij een tent waar vier Duitsche clowns hun
afschuwelijke grappen vertoonden, en de Weener dameskapel speelde van ‘Daisy,
Daisy’.
Behalve die volkstuinen is er in Petersburg ook een ‘Volkshuis van Keizer Nicolaas
II.’ Daar kan men hetzelfde zien en hooren als in de volkstuinen, maar bovendien is
daar een groote operazaal bij waar 's avonds een goed operagezelschap speelt. Alles
is daar werkelijk grootsch ingericht en tevens goedkoop: de plaatsen in de zaal kosten
van één roebel tot 20 kopeken en de galerijen mogen door hen die voor 10 kopeken
toegang in het ‘volkshuis’ verkregen hebben, gratis bezet worden.
De meeste zomervermaken van St. Petersburg zijn op kleine beurzen berekend.
In Mei verhuizen zij, die 't maar eenigszins doen kunnen, naar de datsja en blijven
daar dan tot September. De heer des huizes gaat dan elken dag naar de stad om daar
te doen wat hij daar te doen heeft. Zoo komt het, dat men 's zomers in Petersburg,
dat in gewone omstandigheden toch al veel meer mannen dan vrouwen herbergt,
heel weinig vrouwen ziet. Dat viel mij eens plotseling op toen ik op een druk uur 's
middags over den Nefskiej Prospekt flaneerde en daar al die gëuniformeerde heeren
en jongeheeren zag wandelen.
De datsja-plaatsen zuidelijk van Petersburg zijn heuvelig, met berkenboschjes,
waar tusschen de bruin-houten villa'tjes aardig verspreid liggen. Peterhof, het
Scheveningen en Versailles tevens van Petersburg, is de datsjaplaats der rijken. Men
noemt Peterhof wel eens den tuin van Petersburg en dat is in zoover goed gezegd,
als bij een leelijk huis dikwijls een leelijke tuin hoort. Lange breede lanen,
stijfaangelegde parken, kort-geschoren gras, heel kunstig maar heel smakeloos
aangelegde waterwerken, een leelijk renaissance-paleis in een dof-rose kleur geverfd,
even leelijk als het winterpaleis en andere groote officieele gebouwen in St.
Petersburg. Alleen bizonder mooi is het uitzicht van het paleisterras af: vlak voor
het hooggelegen paleis
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ligt een breede laan met hoog geboomte die recht naar de zee, den Finschen
zeeboezem leidt.... Maar wát maakt de zee níét mooi?
Mijn werkzaamheden hielden mij drie weken in Petersburg bezig; twee weken te
veel, want aan één week heeft men genoeg om te kunnen verklaren dat Petersburg
eigenlijk heel leelijk is.
De stad en haar naaste omstreken hebben iets onechts, geaffecteerds; zij maakten
op mij denzelfden indruk als veel chique-gekleede heeren, die ik er zag. Als ik zoo'n
forschen, breedgebaarden Rus tegenkwam, met een gekleede jas aan en een cylinder
op; had ik wel neiging om hem te vragen: ‘och vadertje waarom draag je toch geen
roebàsjka en een platte pet; dat Europeesch gedoe past je niet!’ Al het Europeesche
in Petersburg is van het nieuwste en leelijkste soort: men vindt er de hooge, overgroote
huizen opgepropt met tientallen gezinnen; men kan zich vermaken met het slechtste
wat Europa op het gebied van ‘afleiding’ en ‘tijdverdrijf’ heeft uitgedacht - maar
niet ziet men er de monumenten van een schoone jeugd, die ons met zooveel leelijks
in de groote Europeesche steden kan verzoenen; geen enkel oud gebouw, lief oud
straatje, of het grijze turfsteen van een cathedraal bracht mij tot mijmerend stilstaan.
Alles in Petersburg is groot zonder grootschheid, of klein zonder liefheid of bont
zonder kleuren-harmonie; en het schoonst-Russische is er hooghartig veronachtzaamd.
De voornaamste kerken zijn een slechte nabootsing van Europeesche modellen, en
maar heel klein in aantal zijn de in oud-Russischen stijl gebouwde huizen. Het is
alsof Petersburg zich schaamt een Russische stad te zijn, zooals een parvenu zich
schaamt dat zijn vader een arbeider was. Maar evenmin als een parvenu zich de
manieren van een gentleman kan eigen maken en altijd een leelijk mengsel van
niet-af-te-leeren grofheid en niet-aan-te-leeren fijnheid vertoont, zoo kan ook
Petersburg zich niet voor een echt-Europeesche stad doen houden. In het centrum
houdt de stad nog een beetje haar fatsoen op, - maar even daarbuiten.... grijnst
vuilheid, slordigheid en armoede u tegemoet;
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daar wordt het plaveitsel nog slechter, de trams rijden er nog langzamer en als het
een half uurtje regent vormt zich een dikke pappige modder overal.
Mijn heerlijkste momenten in Petersburg heb ik doorgebracht in de Ermitage, het
keizerlijk schilderijenmuseum; daar was het mij een genot en verkwikking beide,
om na al het leelijkst-nieuwe, geaffecteerde, onechte, vreemde, mijn oogen te laten
rusten op het echte mij zoo eigen schoon van de portretten van R e m b r a n d t , mijne
door het bonte vermoeide oogen te laten streelen door de zachte kleuren en vormen
van de binnenhuisjes van de H o o c h .
In Moscou maakte ik kennis met een jong Russofiel en toen deze zich opgewonden
en bitter over het Westen uitliet, sprak hij wijzend naar de richting van Petersburg
over den ‘oeròd’, het monster, de mis-geboorte aan de Newà. Ik was toen al een paar
maanden in Moscou en leerde het Russische leven, de Russische aspiraties wat beter
kennen - en stilzwijgend luisterde ik toe.
De reis van Petersburg naar Moscou duurt 13 à 14 uur. Het was een regenachtige en
donkere nacht toen ik de reis maakte en het eenige licht, dat men zag, waren de
hoogopvlammende vuren der soldaten-bivouacs die op kleine afstanden langs de
gansche spoorlijn waren opgeslagen om die te bewaken, want de tsaar zou spoedig
terugkomen van zijn bedevaart-tocht naar Sarówo, waar zooeven vader S e r a f i e m
heilig verklaard was.
Wat is er somberder van eentonige droefheid dan de prostòr; de Russische vlakte;
de dorpjes die alleen de bruingroene vlakte zouden kunnen vervroolijken, maken
haar nog triestiger. Ordeloos liggen de kleine donkere iezbà's (boerenhutten) aan
beide kanten van den kronkelenden landweg. In den komenden morgen zag ik soms
even een kerkkoepeltje glanzen in de omwolkte zon, of een moezjìek in helroode
roebàsjka liep op den weg en staarde den trein na.
‘Waarmee, o steppe, zijt gij versierd? Versierd zijt gij met wouden, met moerassen,
en dan nog, o, steppe, met
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den grooten weg, maar niemand, nìemand reed daar over’. Dit steppeliedje herinnerde
ik mij toen ik 's ochtends vroeg voor het geopende treinraampje stond en de zon
opkwam en in de verte een berkenbosch begon te glinsteren. Den grooten weg zag
ik, waar niemand, niemand op ging.
Het eenige station van beteekenis tusschen de beide hoofdsteden is Twerj. Deze
stad ligt, als al de kleinere Russische steden, vrij ver van het station verwijderd zoodat
men van den trein uit er maar heel weinig van zien kan. Tegen negen uur in den
ochtend naderden wij Moscou. De meeste passagiers stonden voor de treinvensters
en hadden het over de stad, met opmerkelijke en wèl-aandoende liefde. ‘Màtoesjka
Maskwà! Moedertje Moscou!’ zeiden ze, en wezen elkaar de kerken en bogen zich
diep, vele malen achtereen een kruis slaande.
Ik moet hier even een opmerking maken over de Russische taal naar aanleiding
van de uitdrukking: moedertje Moscou. Uitdrukkingen als deze en als b.v. Witte
nachten, slapende wouden, mijn duifje, vadertje, liefje, broedertje e.d. hebben voor
den Rus niet dien poëtischen of lieven klank als voor ons, wier taal van het dagelijksch
leven matter en minder bewegelijk is dan die der Russen; het zijn voor den Rus
woorden van dagelijksch gebruik en heel vaak ben ik duifje genoemd of heb anderen
dit streelende woordje toegevoegd. De Russische volksaard is bewegelijker, breeder
of liever wijder, zoowel in het goede als in het slechte, dan die der Westersche volken.
Dit is uiterlijk zichtbaar in hun gewoonten, bewegingen, gebaren, maar spiegelt zich
ook af in hun taal. Zoo heeft men aan den eenen kant ontelbaar veel lieve
verkleinwoordjes, die door een vriendelijken Rus gebruikt, iemand het hart warm
kunnen maken. Als een Rus wil spreken van een ‘lief klein huisje’ bij voorbeeld,
dan heeft hij voor de woorden lief en klein diminutieve vormen; deze diminutieve
vormen van het bijvoegelijk naamwoord worden ook bijna altijd met een bizonder
accent uitgesproken; een beetje hoog en gerekt; men kan het vergelijken met onze
uitspraak als we zeggen b.v. ‘een héél lief klein huisje’; maar de Rus zegt 't toch nog
veel nadrukkelijker. ‘Kom
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vadertje, als U tijdje heeft wees dan zoo beminnenswaardig en verplicht me met een
bezoekje in mijn woninkje!’ Met deze woorden werd ik eens toegesproken door een
heer, met wien ik een uur te voren kennis had gemaakt.
De eerste dagen van mijn verblijf in Rusland was ik niet opgewassen tegen deze
soms overweldigende vriendelijkheid, in gevallen, waarin men er op zijn hoede tegen
moet zijn; namelijk in winkels en bij onderhandelingen met huurkoetsiers. De vriend,
met wien ik in Peterburg te zamen was, had mij wel een handleiding gegeven voor
het nemen van een huurkoetsje maar mijn weekhartigheid, of misschien moet ik
zeggen: mijn onervarenheid deed mij den eersten keer dat ik een rijtuigje nam wel
twee maal te duur betalen; maar wat zal men doen, als zoo'n mooie blondgebaarde,
langlokkige man (wat geleek hij op To l s t ò j !) met zijn vriendelijke blauwe oogen
u toeknipt en een uitnoodigende beweging met zijn hoofd maakt en vleiend zegt:
‘Toe dan meneertje, toe dan mijn duifje, gééf me nog een kopeekje, toe nou, toè
nou!’ Als een Rus u beleefd toespreekt voegt hij vaak aan het einde van vele woorden
een s1) die heel lispelend uitgesproken wordt; en dat verhoogt de vriendelijkheid van
het geheel nog.
Dit zou men het lieve van de Russische taal kunnen noemen. Maar die lieve
woorden in klank en beteekenis vinden hun tegenstelling in een aantal scheld- en
krachtwoorden, ongeëvenaard door die van Europa2). De Russische scheldwoorden
hebben echter dit voor bij die van onze krachttaal dat ze om zoo te zeggen
schilderachtiger en humoristischer zijn: ‘bloeddrinker, zielverderver, hondenzoon,
tevenkind, zwijn, zwijnsoor’; ja eens heb ik eene booze koetsier zijn paard voor
‘vervloekten student!’ hooren uitschelden, welk scheldwoord de meening te kennen
geeft die men het volk over de vaak roerige studenten heeft ingeprent. Maar het
grootste contingent der Russische krachttaal wordt ingenomen door een verzameling
ontuchtige woorden die mag bogen op een afschuwelijke verscheidenheid.

1) Men zegt dat dit de rest van het woord Soedaarj = heer, is.
2) De Russen spreken steeds van Europa in tegenstelling met Rusland.
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De Russische scheldwoorden hebben echter niet meer die kracht van uitwerking als
de beteekenis zou doen vermoeden - evenmin de liefkozende woorden.
Toen er sneeuw was gevallen in Moscou en de duizenden kleine sleedjes
vliegenssnel en bijna geruischloos over de vastbevrozen sneeuw door de straten
gleden en bijna alle gewoon straatgedruisch verdoofd was, toen hoorde men bijna
alleen maar het schreeuwen en schelden der iezwòsjtsjieken (huurkoetsiers):
‘Bjeregies! (pas op), doeràk1) (stommeling, gek); djàwol (duivel).’ Als een Rus kwaad
is, of harde woorden gebruikt, in 't algemeen als hij nadrukkelijk spreekt, dan vormt
hij de woorden vóór in den mond en klinkt zijn stem zwaar en dof-galmend. Een
algemeen-verbreide gewoonte der Russen is te spuwen-uit-boosheid, wat soms een
inderdaad verschrikkelijken indruk kan maken. Ik was eens in een winkel waar een
patroon zijn winkelbediende ‘uitspuwde’. ‘Tjfoe!’ - en bij dit woord spuwde hij
krachtig op den grond - ‘Vervloekte hond, stommeling!’ De bediende had blauw in
plaats van rood katoen te voorschijn gehaald.
Het is de ‘sjieròkaja natòera,’ de breede natuur, die de Russen tot allerlei excessen,
ook in de taal brengt; het is dat groote, ongebondene, uitbundige in het kwade als in
het goede, in kunst - en maatschappelijk leven merkbaar, dat den Russischen volksaard
niet altijd sympathiek, maar immer belangwekkend maakt. Het is waar, dat een
relatieve misdaden-statistiek voor Rusland een hoog cijfer zal opleveren, maar ik
geloof dat, indien een statistiek van goede en schoone daden mogelijk ware, Rusland
ook hierin vooraan zou komen te staan.
Aan de wijze, waarop een Rus Petersburg en Moscou beoordeelt, kan men zijn
gezindheid, zijn politieke en economische richting leeren kennen. ‘Och’ zei mij eens
een jong Petersburgsch ambtenaar; hij had alles van Z o l a gelezen en van
M a e t e r l i n c k en kende het eerste deel

1) Dit scheldwoord heb ik, doch met verplaatst accent (dòerak) ook in Holland gehoord met de
beteekenis van ‘dwaze kerel’ of ‘dwaas wijf.’
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van ‘Das Kapital’1) op zijn duimpje. - ‘Och, er is veel op Petersburg aan te merken
wellicht; maar in Petersburg zit de jonge kracht, het opgewekte streven om het nieuwe,
voor Rusland éénignoodige, het westersche over te nemen. Zie zijn rechte straten ging hij opgewonden voort - zijn Europeesche bouwtrant, zie de massa's Europeesch
gekleede menschen - en vergelijk daarmee dan Moscou, die met haar kromme straten
en stegen, haar heiligenbeelden en bijgeloof, haar houten huizen en duizenden
moezjìeks het levend bewijs is van de achterlijkheid, het willenachterlijk-zijn van
een groot deel van ons volk.’
Ter illustratie van deze bij velen gangbare meening haal ik hier aan een plaats uit
een werk van den Baltischen historicus A l e x a n d e r B r u c k n e r , die reeds door
zijn nationaliteit (hij was een oostzee-Rus en professor in Dorpat2) een echt zàpadniek
moet zijn d.w.z. een Russisch onderdaan, die meent dat de westersche cultuur, zoowel
de geestelijke, als de materieele, noodig en gezegend is voor Rusland. Deze laat zich
aldus uit3) ‘De hedendaagsche reiziger die gelegenheid heeft de physiognomieën der
beide hoofdsteden (Petersburg en Moscou) te vergelijken, verkrijgt den indruk dat
hier twee verschillende, elkander tegengestelde perioden van Rusland's geschiedenis
architectonisch vertegenwoordigd zijn. De gebouwen van het Kreml
vertegenwoordigen het oosten, de ‘Prachthaüser’ van Petersburg beteekenen Europa.
‘Mit dem Wesen der Subjecte, welche im Mittelpunkte des Russischen Staatswesens
standen, änderte sich notwendigerweise auch inre Gehäuse; die früheren in Asiati-

1) Het is wellicht noodig op te merken dat ‘Das Kapital’ van M a r x in Rusland niet verboden
is en druk gelezen wordt. Wel zijn enkele van M a r x ' s kleinere geschriften niet toegestaan
evenmin de popularizeering van M a r x ' s theorieën door K a u t s k y . Als een klein staaltje
van de wijze waarop de Russische censuur te werk gaat, voeg ik hier nog aan toe dat het
bekende boek van B e r n s t e i n ‘Die Voraussetzungen’ toegestaan is maar niet de bestrijding
daarvan door K a u t s k y .
2) In de officieele taal wordt nooit van Dorpat gesproken; dat is te ‘on-Russisch’. Mên spreekt,
volgens een historische overlevering van ‘Joerjef.’
3) Geschichte Russlands bd. I S. 193.
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schem Geschmack aufgeführten Räume konnten den Bedürfnissen der Zöglinge
West-Europa's nicht mehr genügen.’1)
In Moscou maakte ik kennis met een paar hartstochtelijke Russofielen. Eén van
hen, een jonge blonde man, met zachte blauwe dwepersoogen, dezelfde die Petersburg
een misgeboorte noemde - hij was al jaren lang student en verdiende een schamel
stukje brood met les geven - vroeg mij in een van de vele gesprekken die ik met hem
had: ‘Is Petersburg niet een vreeselijke stad, een allerellendigste karakterlooze stad?
Vindt je niet? Die stad heeft niets van zich-zelf; het is als een domme luie
schooljongen die van zijn knapper-gewaanden buurman alles afkijkt en dan
zegevierend zegt dat het zijn werk is. Die stad hoort goed thuis in de reeks van rampen
die P e t e r over ons land heeft losgelaten, een schakel in den keten die hij ons arme
volk om den hals heeft gelegd’.
Ik wil het niet wagen op deze plaats beslist partij te kiezen in de kwestie die zooveel
Russische hoofden en harten bezig houdt: moet Rusland zich doordringen met het
West-Europeesche; moet het zich openstellen voor àlle Westersche invloeden; moet
het 't Europeesche staatssysteem aannemen? - òf moeten de stille krachten van dit
volk met zijn onwestersche geschiedenis hare eigene langzame maar zekere
ontwikkeling hebben, bestuurd door een wijs regeeringsbeleid? - Er is meer kennis
van de beschavingsgeschiedenis van het Russische volk noodig, dan waarover ik tot
nog toe vermag te beschikken om in dezen een meening zóó te verkondigen, dat ook
anderen die zullen kunnen deelen. Maar als belangstellend reiziger mag ik wel
verklaren, dat ik, wat de beschouwing der beide steden Petersburg en Moscou betreft,
aan de zijde der Russofielen sta. Men mag van Moscou zeggen wat men wil, men
mag de straten smal en krom, het plaveisel nòg vuiler en slechter dan dat van
Petersburg noemen; men mag klagen dat de stad grillig en bont en onharmonisch en
onaesthetisch is, en misschien is dit allemaal waar - maar: Moscou heeft een eigen
karakter, dat zij rondweg toont; er is iets oprechts,

1) Zie ook zijn boek ‘Die Europäisierung Russlands’ Gotha 1888.
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onvervalschts in die stad, evenals in den moezjìek, die zich niet schaamt, niet behoeft
te schamen over zijn padjòfka (boerenjas), roebàsjka en pet.
Mijn liefde voor moedertje Moskou is zelfs zóó groot dat ik haar reeds vergeven
heb, wat ze mij den dag van hare kennismaking heeft aangedaan. Met een verlicht
en verruimd hart verliet ik het strenge, harde vadertje Petersburg, en vreugdelachend
snelde ik moedertje Moscou tegemoet hopend en begeerend dat ze mij de taskà uit
de oogen zou kussen, dat ze mij zou koesteren aan haar moederhart. Ach, arme, ik
wist niet wat mij te wachten stond; kon niet vermoeden dat de hooge vrouwe mij
ruwelijk van zich af zou stooten omdat, omdat........ maar laat mij eerst van een
omstandigheid gewagen die den lezer het geval begrijpelijker zal maken.
Zooals bekend is, heeft men voor een verblijf in Rusland een pas noodig die
geviseerd moet worden door den consul of gezant van Rusland in des reizigers plaats
van inwoning, op welke pas behalve het gewone signalement nog den godsdienst
van den bezitter moet vermeld worden; dit geldt onvoorwaardelijk want menschen
zonder godsdienst kent men in Rusland niet. Als die pas op deze wijze in orde is
gemaakt, zal men in Rusland verder geen last hebben, en vrijheid van beweging.
Maar buitenlandsche Joden worden in Rusland niet toegelaten, tenzij met bijzondere
aanbevelingen van invloedrijke personen of van de regeering zelve. Een dergelijke
aanbeveling had de schrijverdezer herinneringen noodig, want hij is van Joodsche
afkomst. Daar mijn bezigheden in Rusland van zeer vreedzamen aard zouden zijn
en ik volstrekt niet in den zin had mijn gemassacreerde stamgenooten van Kisjinjòf
(Kischinew) te wreken, kreeg ik met behulp van gewenschte aanbevelingen en het
bemiddelend optreden van onzen gezant te Petersburg de gevraagde toestemming
en kwam er op mijn pas te staan dat de Nederlandsche onderdaan, de Jood, die-en-die
verlof had bekomen vrij in Rusland te verblijven en te reizen van zóó lang tot zóó
lang. Doch zooals men weet neemt Groot-Rusland een bizondere plaats in
Europeesch-Rusland in, in zake het
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verblijf van de Joden. Zij mogen er niet dan met bizondere goedkeuring van de
regeering wonen. In Groot-Rusland heeft de stad, de heilige stad Moscou nog dit
bizondere, dat Joden, die er geen ‘woonrecht’ hebben, er geen 24 uur mogen verblijven
zonder toestemming van den generaalgouverneur, ook al hebben zij overigens recht
om in Groot-Rusland te verblijven. ‘Woonrecht’ in Moscou hebben die Joden die
lid zijn van het hoogste gilde der kooplieden d.w.z. zij die een heel hoog patentrecht
betalen, en de academisch-gegradueerden1), en ten slotte de afstammelingen der
Joodsche soldaten van N i k o l a a s I, die in den Krimoorlog meegestreden hebben;
deze hebben dit recht voor zich en hun nakomelingen na den oorlog van genoemden
keizer verkregen. Het aantal Joodsche studenten mag een zeker percentage niet
overschrijden; zoo mogen bv. in Moscou de Joodsche studenten niet meer dan drie
procent van het gansche studentenaantal bedragen, en zoo zijn er nog meer van
dergelijke beperkende maatregelen tegen de Joden genomen, wat echter niet wegneemt
dat de Joden alle staatsburgerlijke plichten moeten vervullen2).
Ik wist van dit alles heel weinig of niets af, toen ik op een Zondagochtend in
Moscou aankwam en dacht dat ik gerust mocht zijn met mijn al vele malen gezegelde
en gestempelde pas op zak. Ik liet mij naar een hotel brengen, verfrischte mij een
beetje en legde mij op een sofa om, vóór iets anders te doen, wat uit te rusten van
den dóórgewaakten nacht.
Ik had zooals 't behoorde, mijn pas direct aan den dwórniek3) laten geven. Juist
begon ik een heel lieven droom

1) Men vertelde mij dat voor grof geld nog wel eens academische diploma's te koop zijn.
2) Onlangs nam de Russische regeering een haar kenteekenend besluit: ten opzichte van Finland
werd bekend gemaakt dat de Russen grondbezit in Finland mogen verwerven; (iets wat
vroeger door de Finsche wetgeving verboden was), de Joden echter bleven van dit recht
uitgesloten.
3) Elk Russisch huis heeft een dwórniek, die betaald wordt door den huisbezitter. Die dwòrniek
is behalve concierge ook wat wij zouden noemen onbezoldigd rijksveldwachter. Hij heeft
het politietoezicht over het huis, moet er voor waken dat daar niets onwettigs gebeurt, geen
verdachte personen verblijf houden, geen verboden boeken komen enz., enz. De passen der
aankomenden worden hem ter hand gesteld en hij laat ze bij de politie inschrijven. De Russen
zelf hebben ook passen noodig. ‘Een mensch zonder pas is geen mensch!’ laat G o r j k i e j
in ‘Nachtasyl’ iemand zeggen.
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te droomen toen ik gewekt werd door een kloppen op mijn deur. De oberkelner kwam
binnen met een verlegen lachend gezicht en mijn paspoort in zijn hand. ‘Neem me
niet kwalijk, meneer - glimlachte hij verontschuldigend - we kunnen u dezen nacht
met den besten wil niet herbergen; 't spijt ons natuurlijk heel erg, maar we mogen 't
niet riskeeren.’ - ‘Wat is er dan?’ vroeg ik; ik voelde me van kleur verschieten. - ‘Ja
ziet u, u is een Jood niet waar, en ziet u, uw pas moet eerst op de kanselarij van den
generaal-gouverneur geteekend worden en zoo.... begrijpt u...’ Ik kreeg een
onaangenaam hulpeloos gevoel over me en keek beteuterd naar mijn open koffer die
een spot in mijn oogen werd. Ik praatte nog lang, maar.... ik moest weg. Ik probeerde
het nog eens bij twee andere hotels waar ik het zelfde te hooren kreeg en daar ik niet
genoegzaam over de middelen beschikte, die in Rusland zoo gemakkelijk het jus
strictum in een jus aequum kunnen veranderen, moest ik eens goed overdenken wat
mij in dezen min aangenamen toestand te doen stond. Alles had direct geschikt
kunnen worden, als de dag van mijn aankomst in Moscou geen Zondag geweest
ware, op welken dag de kanselarij gesloten was en de consul en viceconsul op hun
datsja bleken te zijn. Twee wegen stonden voor mij open: den nacht op straat
doorbrengen of ergens buiten de rook van Moscou een onderkomen trachten te vinden.
Daar ik niet veel zin had als verdacht vreemdeling opgepakt te worden koos ik het
laatste en kwam na inlichtingen ingewonnen te hebben, te weten dat het naastbij
gelegen stadje de districtshoofdplaats Mazjààjsk was, drie uur sporens van Moscou
gelegen, in de richting van Warschau. Ik liet mij weer met al mijn bagage naar het
station rijden en zette mij daar op een bank neer, peinzend over het vreemde geval
dat iemand, door geen enkele kwade bedoeling bezield, geen

Onze Eeuw. Jaargang 4

231
onderkomen kan vinden in een stad van meer dan een millioen zielen.
De trein naar Mazààjsk rijdt langs verschillende datsjadorpen, opgewekte menschen
die hun Zondagavond op de datsja van vrienden of verwanten in gezelligheid of
vermaak zouden doorbrengen. Bij elk station stegen er menschen uit die door hun
gastheeren en -vrouwen met vroolijke uitroepen en blijde gezichten ontvangen werden
en lachend en druksprekend de berkenlaantjes ingingen. Ten slotte bleef ik alleen
over in den wagon. Wie gaat ook 's Zondagsavonds van Moscou naar Maljààjsk?
De avond was reeds gekomen en de maan stond hoog boven de vlakte; geen
menschelijk wezen of een enkel teeken van zijn aanwezigheid was er te zien: de
vlakte, de vlakte, zonder sluierende nevels, maar naakt, in al haar armelijkheid....
Om half tien 's avonds kwam ik in mijn ballingsoord aan; ik was de eenige passagier
die hier uitstapte. Aan het buffet dronk ik een glas thee met citroen en informeerde
hoe ver de stad van het station gelegen was en of ik er een hotel kon vinden; men
lichtte mij in dat ik nog drie en een halve werst te loopen had (ongeveer drie kwartier
loopen) en dat er een zekere J á k o f A n t ó n o w i e t s j een herberg had, waar het
‘nietsjewò’ was, d.w.z. vrij goed. Men duidde mij den weg uit en ik ging op pad,
want voertuigen waren er niet te krijgen.
O! het was mij wel heel zonderling te moede toen ik daar in mijn Europeesch
reiskostuum - een Baedeker kwam uit den zak van mijn grijze jas kijken en ik droeg
een bruin-linnen reiskoffertje in mijn hand - over den kronkelweg door de vlakte
liep. Ik wilde vroolijk zijn en een mij bekruipend gevoel van weemoedigheid weemoedig waarom? - van mij afschudden; ik wilde een liedje zingen van den
Hollander en den Zeeuw die ‘door de woeste zee’ loopen ‘als door het bosch de
leeuw’, maar mijn eigen stem klonk mij vreemd en rauw en spottend in de ooren. Ik
zette mij aan den kant van den weg neer op het gras, stak een sigaret op en keek eens
in het rond: overal de
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stilte, - niet zooals bij ons in Holland waar de stilte rust heet, maar de stilte van de
eeuwig-wachtende, eeuwigtreurende vlakte. Ik was juist van plan mij een beetje
verdrietig te gaan voelen.... maar daar kwam iets uit de verte aanbewegen en de wind
bracht enkele verwarde geluiden mee.
Waarom zou ik mij hier heldhaftiger voordoen dan ik ben en niet vertellen dat een
huivering mij beving toen ik, vreemdeling op deze eenzame, eenzame vlakte in het
hartje van dit overvreemde land - hoe stil was de avond! - toen ik met schuingebogen
hoofd zat te luisteren naar de naderende menschengeluiden. Het naderende bleek
een tròjka1) te zijn. Op den bok van het onaanzienlijke bemodderde wagentje zat een
groote forsche moezjiek, die op wonderlijke wijze zijn drietal toeschreeuwde,
liefkoosde of uitschold. In het rijtuigje zat óók een moezjièk die met hoog-gillende
stem een liedje zong. Beiden waren dronken.
Toen de tròjka vlak bij me was bracht de koetsier het drietal met een ‘brr!’ tot
staan.
- ‘Hé bàrien (meneer, baas) hoeveel gééf je naar de stad?’
- ‘Dankje, ik zal loopen.’
- ‘Noe tsjtò-zje (nu, wàt dan); het is al zoo laat en nog zoo ver; gééf een
paltjìenniek, (halve roebel).’ Ik stemde toe.
‘Mijn broer mag zeker wel bij je zitten?’ zei de voerman en wees met zijn kort
zweepje naar den man in het wagentje, die nog steeds zong en mij glimlachend
aankeek. - ‘Hij is een beetje dronken, zie je, bàrien, maar een maladjèts is hij (kranige
kaerel).’
Ik ging zitten en de ‘maladjets’ omarmde mij en drukte mij een vochtige kus op
mijn wang.
- ‘Geef me een papieròs (sigaret) vadertje!’ vleide hij. Wij staken beiden op - en
daar ging 't! De voerman klapte met de zweep en ‘noe-oe!’ brulde hij. Als de blik-

1) Een trojka is een driespan; het middelste paard is een draver en de twee buitenste, die met
losse riemen aan het middelste bevestigd zijn, kunnen slechts galoppeeren. Daarbij zijn de
buitenste paarden er op afgericht dat het linksche zijn kop steeds naar links buigt, het rechtsche
naar rechts. Dit geeft een wondermooien aanblik als zoo'n tròjka in volle vaart is.
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sem zoo snel vlogen we over den weg; en als het wagentje over een kuil reed en ik
van den schok haast er uit tuimelde greep de broer mij met zijn volle hand in den
nek en riep met dikke dronkemansstem uit: ‘Tsjtò tüj! Tsjto tüj djèllajesj! (Wàt jij,
wàt doe je!’)
Zoo deed ik 's avonds om elf uur mijn intocht in Mazjààjsk en reed naar J à k o f
A n t o n o w i e t s j toe die zoo'n ‘goeie herberg’ moest hebben. Natuurlijk moest ik
dien heer mijn pas weer toonen; hij las den inhoud en bekeek me toen van top tot
teen. Nooit hoop ik weer zóó verdacht aangekeken te worden. Ik trachtte zoo
eenvoudig mogelijk voor me uit te kijken maar kon niet verhinderen dat het bloed
me naar de wangen steeg....
Ik zou de grenzen die ik aan dit opstel gesteld heb verre te buiten gaan, en ook die
der aandacht als ik de verdere indrukken van dien nacht uitvoerig vertelde - hoe ik
nog voor naar bed te gaan op raad van J à k o f A n t ò n o w i e t s j langs den boulevard
ging wandelen, waar - zeide hij - allemaal lieve meisje goeljàjoet1); hoe ik zijn raad
opvolgde en werkelijk lieve meisjes zag, die me goedmoedig uitlachten: ‘Wot tam!’
zei er een en wees glimlachend naar mij; hoe ik op een allersmerigst bed in een
morsige kamer mij te slapen lei, en den volgenden morgen bemerkte dat ik den
ganschen nacht met een viezen trek om mijn neus geslapen had; hoe ik 's ochtends
vroeg met een ruwen boerenwagen (teljègga) boven op een bos stroo gezeten naar
het station reed waarbij ik me voelde alsof ik naar het schavot gebracht werd - het
avontuur eindigde hiermee, dat dien zelfden morgen onze gedienstige consul in
Moscou alles in orde bracht.
Een volgenden maal hoop ik wat te vertellen van mijn verblijf op de datsja en het
leven in Moscou.

1) Dit woord komt in enkele opzichten overeen met ons ‘wandelen’ doch heeft met deze
beteekenis tot grondtoon een gansche gamma van andere beteekenissen tot ‘liederlijk zijn’
toe. Veelal beteekent het: het wandelen van jongens en meisjes 's zomeravonds buiten, in
mijmerend verlangen naar elkaar. In een stuk van Ostròfskiej (waarover wellicht later), ‘Het
onweer’, zegt een vrouw die haar man bedrogen heeft: ja goeljàla: ze had 's avonds met een
anderen man langs de Wolga gewandeld.
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Maria van Reigersberch.
Door Prof. Dr. L. Knappert.
Van den wand der Remonstrantsche kerkekamer te Amsterdam ziet zij op ons neêr,
de kloeke, schrandere, beminnelijke vrouw van H u g o G r o t i u s , en die het
sprekende portret lang aanstaart en er zich hoe langer zoo meer toe voelt aangetrokken,
verheugt zich hartelijk, dat M a r i a 's leven en M a r i a 's persoonlijkheid ons thans
zoo duidelijk voor den geest staan. De emeritus-hoogleeraar dr. H.C. R o g g e heeft
allen, die land en historie liefhebben, bizonder aan zich verplicht door de uitgave
van de brieven van en aan M a r i a v a n R e i g e r s b e r c h en ook der Maatschappij
van Letterkunde te Leiden, die de onderneming steunde, komt onze dank toe. Men
moge dan, zelfs waar het eene zoo lang reeds overledene geldt, nooit nog zonder een
vaag gevoel van onbescheidenheid lezen in die intieme brieven, voor onze oogen
niet bestemd, nochtans verheugt men zich over dat thans mogen doordringen in het
hart der uitnemende vrouw, die men (zooals F r u i n met andere woorden zegt van
mr. G e o r g e R a t a l l e r D o u b l e t h , Verspreide Geschriften IV, 243) zou
wenschen te beschouwen als de type van de Oud-Hollandsche vrouw van haren tijd.
M a r i a is dat niet, voorzoover zij velen harer zusteren zeker verre te boven ging;
zij is het wel, daar zij karaktrekken in zich
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vereenigt, die wij kenmerkend vinden voor de Hollandsche vrouw van toen en die
wij ook nu nog, waar wij ze aantreffen, met blijdschap begroeten. Zeker herinnert
menigeen zich nog die pericoop in de Gids van 1889, I, 510-513, waarin dr. H.J.
P o l a k spreekt over de vrouwengestalten der 17e eeuw: elk zijner woorden past op
M a r i a , die in al den glans harer deugden, harer gezonde kracht, harer blijheid staat
aan den ingang onzer gouden eeuw. Zoo iemand ooit mocht gewenscht hebben
Vo n d e l s Badeloch, beeld der oprechte trouw, te zien afdalen van de planken en
in levende lijve omwandelen - hier is zij, M a r i a , des ballings hulp en raad, maar,
naast haar deugden, begaafd met dien geest, met dat snaaksch vernuft en met zich
omdragende die kleine onvolmaaktheden, welke alle op deze aarde ons de deugd
dichter bij brengen en ietwat van hare mogelijke eentoonigheid ontnemen.
Het was te verwachten, dat R o g g e 's uitnemende arbeid een aantal pennen in
beweging zou brengen. Het laatste, wat mij van dien aard onder de oogen kwam, is
het uitvoerig artikel van dr. H. B r u g m a n s in de Tijdspiegel van Augustus dezes
jaars. Zoo schreef eenmaal F r u i n zijne beroemde studie over H u g o d e G r o o t
en M a r i a naar aanleiding van de uitgave harer brieven door Vo l l e n h o v e n en
S c h o t e l in 1867. Wat nood! Het kan slechts goed zijn, zoo velen lust gevoelen
door te dringen in den geest eener voortreffelijke vrouw. Met haar ons vertrouwd
maken zal ons groot voordeel doen. En voorts, een rijk karakter als dat van M a r i a
en eene vrouw, die in haren tijd zulk een invloed heeft geoefend, vertoonen telkens
weder nieuwe kanten, waarop 't verlangend oog van nieuws met vreugde rusten mag.
Voor mij, na de lectuur en de overdenking harer brieven is zij de kerngezonde,
krachtige, geestrijke Hollandsche vrouw, zooals het vaderland ze altijd behoeft en
nimmer te veel bezitten kan. Men zegt, dat Ta c i t u s de ‘Germania’ zijnen Romeinen
als een spiegel voorhield te hunner beschaming. Elke vergelijking gaat kreupel, en
in dit geval zou zij weinig hoffelijk zijn. Maar zeker mag men wenschen, dat veel
Nederlandsche vrouwen
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(en mannen) van nu den bundel brieven zullen lezen, opdat zij deze ouderwetsche
Hollandsche patricische bewonderen mogen.
Eene Nederlandsche en eene protestantsche vrouw. Het is hier niet de plaats
uitvoerig te teekenen welk eene wijziging de reformatie heeft gebracht in de
denkbeelden omtrent het huwelijk, de plaats, die de vrouw mag innemen, den invloed,
dien zij oefenen kan en de waardeering, die haar toekomt. Dit alles blijve voor elders
bewaard. Maar het leven van M a r i a v a n R e i g e r s b e r c h wordt niet verstaan,
als men dezen ommekeer buiten rekening laat. Zoo zij onder hare zusteren naar voren
treedt - allen hebben zij eene schrede voorwaarts gedaan. De verwerping van het
coelibaat als staat van hooger vroomheid is wezenlijk een eerherstel voor de vrouw.
Welnu, aanstonds hebben zij de plaats ingenomen, die haar wordt geruimd. Het is
merkwaardig hoeveel vrouwen men tegenkomt op de eerste bladzijden onzer
hervormingsgeschiedenis d.i. in de martelaarsboeken. Hier zijn zij! Zij zullen ook
lijden en alles offeren voor de heilige zaak en hare mannen ter zijde staan; zij zijn
bereid ‘in der eerde gedolven,’ of ‘in eene tobbe verdronken’ te worden met
denzelfden moed, in hetzelfde geloof als hare echtgenooten. Het is waar, dat bij 't
minderen der geloofsvervolging, als rust en orde allengs terugkeeren, de vrouw weder
bescheidener plaats inneemt. Eene rol als M a r i a v a n R e i g e r s b e r c h speelden
er maar weinigen. Het is mogelijk een groot aantal harer te noemen, die in hetzelfde
oogenblik ten tooneele verschijnen en verdwijnen, zooals (men vergunne mij één
voorbeeld) die vrouw van D a v i d J o r i s z ., onzaliger gedachtenis, D i r k j e
W i l l e m s , van wie eene tragisch-komische luim der historie heeft gewild, dat zij
ons zou worden voorgesteld als eene ‘dertele linnennaaister.’ In dat uiterlijk staat zij
voortaan voor ons, zonder verder goed of kwaad. Ja, zelfs de dusgenoemd bekende
vrouwen onzer geschiedenis, wat weten wij ten slotte van haar? Va n K e n a u
behalve haar moed, van M a r i a v a n U t r e c h t behalve haren voetval voor
M a u r i t s ? Wat van S a s k i a , wat van M a a i k e Wo l f ?
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De vrouwen van den Muiderkring treden in voller licht, en H o o f t s minneliederen
bezingen eene bekoorlijke rij van frissche, bloeiende, guitige jufferen, wier lach is
als muziek - maar alles en alles te zamen genomen, hoe schraal is onze kennis! Toch,
er is geen twijfel of de Hollandsche vrouw in de dagen onzer glorie heeft met haren
echtgenoot meêgeleefd. Wie den rijkdom ziet aan groote mannen op elk gebied in
onze gouden eeuw, hij erkent in die uitstorting van genie en talent verborgen factoren
en werkingen. Maar is het nochtans wel te denken, dat zóóveel energie,
ondernemingszucht, taaiheid, zooveel lust en levensbegeeren, zooveel kracht en
moed en gezondheid naar lijf en ziel, alles zou hebben gestaan buiten den invloed
van gansche geslachten van krachtige moeders en krachtige vrouwen, krachtig
wederom naar lichaam en geest? De beroemde gade van H u g o d e G r o o t staat
in 't volle licht; dat verreweg de meesten harer zusteren in de schaduw bleven, behoeft
ons aan hare waarde niet te doen twijfelen. Want het allerbeste in eene vrouwenziel
blijft, volgens B u l w e r , onuitgesproken: ‘if there be a language in the world for
which there is no lexicon nor grammar, it is that which a woman thinks in but never
speaks. - It is all that is left of the language spoken in paradise.’ Aldus voorbereid
mogen wij nader bij treden, tot de vrouw, wier persoonlijkheid uit hare brieven zóó
duidelijk en zóó aantrekkelijk spreekt.
Aan den aanvang en op 't einde onzer gouden eeuw staan twee vrouwen, die wij
uit haar brieven kennen, twee M a r i a 's, de laatste de gemalin van den
stadhouder-koning aan wie F r u i n zijn prachtig artikel heeft gewijd. De eerste is
M a r i a v a n R e i g e r s b e r c h . Ik moet hier eene zinsnede afschrijven uit het
bovengenoemde opstel van P o l a k . ‘Zullen er’, vraagt hij, ‘velen onder hare (d.w.z.
mevrouw de weduwe H u y g e n s ) zusteren zijn, die twee, drie eeuwen na haar dood
met even gerust geweten - ook letterkundig geweten - de openbaarmaking eener zoo
huiselijke briefwisseling durven tegemoet zien?’ Wie deze vraag toepast op de brieven
van Mevrouw d e G r o o t (‘mevrouw’; niets er van; haar adres luidt, ook toen haar
echtgenoot Zweedsch gezant
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was: ‘Eerbare, deuchtsame juffrouw, juffrouw M a r i a R e i g e r s b e r c h , huysvrouw
van mr. H u g o d e G r o o t ,’ of nog korter, ‘mejuffrouw d e G r o o t ’) mag van
ganscher harte beamen, dat zij gerust kan zijn. Huiselijk echter is de briefwisseling
in zoover niet, als zij vol is van belangrijke historische gegevens en bijna op elke
bladzijde de namen bevat van beroemde Nederlanders. En wat de letterkundige
waarde aangaat, ieder oordeele voor zich zelven. Mij dunkt, dat trots de slordige taal,
de brieven ook letterkundig hoog staan, ware 't alleen om den geheel bizonder
levendigen stijl, den rijkdom van typisch Hollandsche uitdrukkingen en den pittigen,
geestigen verhaaltrant. ‘Mijn ‘man vraghdt mij altemedt als ick een langen brif
schrijve of ickse niet en wil laten drucken,’ schrijft M a r i a ergens. Zij heeft nooit
gedacht, dat dit ooit geschieden zou. Gelukkig, dat het gebeurd is: het beeld van eene
Hollandsche vrouw naar ons hart hebben wij er aan te danken. Ik ga M a r i a niet
plaatsen in de lijst van haren tijd en haar aandeel in de landshistorie laat ik rusten:
om haarzelve is het ons thans te doen. Slechts ééne uitzondering worde mij vergund.
Ieder schoolkind kent de geschiedenis van de boekenkist die tot het late nageslacht
zoo sterk op de verbeelding heeft gewerkt, dat M a r i a daaraan hare beroemdheid
te danken heeft. Gedurende haar leven nog is haar echter die eer betwist en schreef
men het bedenken der list aan d e G r o o t -zelven toe. Zouden wij dan afstand moeten
doen van deze geliefkoosde herinnering? Ik geloof het niet. In de kostbare
brievenverzameling der Leidsche bibliotheek bevindt zich een, voor zoover mij
bekend nog ongedrukte, brief van G e r a r d B r a n d t den geschiedschrijver, dato
6 Juni 1660, zonder adres, maar misschien aan J o a c h i m O u d a e n . Daarin schrijft
hij ook, dat sommigen de eer der uitredding aan G r o t i u s toekenden, maar dat hij
er anders over denkt. Hij haalt ten bewijze eerst de bekende verzen van Vo n d e l
aan:
‘Een vrouw is duizend mannen t'ergh
O eenige van R e i g e r s b e r g !.....’
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maar zegt dan bovendien, dat ‘d e G r o o t in een berijmden brief aan zijne huisvrouw
den 26e April 1621 geschreven, sprekende van haar jonghheit en datze toen weinig
dacht aan de rampen, die haar over 't hoofd hingen, zeit:
“Dat zij in al dat quaade, geduldig, welgemoedt
Hem volgen zoude naa, om haar met hem te laaten
Besluiten met een gracht, met slooten van soldaaten,
Doch dat zij eindelijk met haar gescherpt verstandt
Haar man verlossen zouw uit zijne slaafsche bandt.”

Wat dunkt UE. Zouw men hier niet vast uit besluiten, dat het middel der verlossing
bij haar bedacht was?’ Tot dusver B r a n d t . Mij dunkt wij kunnen tevreden zijn en
ons verheugen, dat wij, bij het zien der kist in het Rijksmuseum, aan M a r i a de eer
der vinding mogen blijven geven.
Wat den vorm der brieven aangaat - welk een verschil tusschen de gemaniereerde,
gekunstelde taal van b.v. Te s s e l s c h a d e of S u z a n n a v a n B a e r l e en de
onopgesmukte, levendige, natuurlijke van M a r i a ! Zij doet vaak denken aan het
Hollandsch van haren tijdgenoot P a s c h i e r d e F i j n e , wiens proza ook zoo
uitnemend frisch en van hem zelf is. ‘Wilt aan monsieur Vo s s i u s seggen’, schrijft
M a r i a uit Parijs aan haar trouwen broeder N i c o l a a s , ‘dat ick hem bidde, dat hij
hem toch niet te zeer en bekomert, want die luden en leeven niet lange en ick soude
noch garen met hem vrolijck zijn als ik wederom in Hollandt comme.’ Als dezelfde
N i c o l a a s klaagt over het lang uitblijven van een koffer met kleederen, die zij voor
hem te Parijs heeft gekocht, schrijft zij, dat het haar schuld niet is, dat goederen te
Antwerpen worden aangehouden en dat hare wijze van verzending altijd nog veiliger
is dan over zee. ‘Het is noch beter, dat het koffer wat lange wacht, dan dat het zijn
hooft spoeldt.’ Op eene andere maal uit Amsterdam, op hare reis in 't vaderland, aan
d e G r o o t : ‘Men drinckt over al (waar ik te eten ben genoodigd) op u ghesontheyt,
maar den rinschen wijntandt is bijkans wtgetrocken, wantse geldt ses en dertich
stuvers de stoop sonder imppost ofte achxsijns.’ Kwaadspreken

Onze Eeuw. Jaargang 4

240
van haar man, dat zal ‘den groenen ezel zijn: een gheroup van drie dagen.’ Van den
gezant van den hertog v a n S a v o y e kan M a r i a wel verzekeren, dat hij niet naar
Holland gekomen is ‘om vliegen te vangen’. Haar man heeft een goeden winter gehad
en hij is wel te vreden in zijn ballingschap, als hij maar niet bezorgd behoefde te zijn
over zijne kinderen, ‘maar daar leggen de mosselen’. ‘Onse kinderen’, heet het, ‘zijn
wat stoudt en moeten onder oogen zijn, die dwingen. Kinderen die gauw zijn zijn
moeilijcker op te brengen als bluttens.’ ‘Men mach wel zeggen, dat men kinderen
kan winnen, maar niet zinnen.’
Opmerkelijk is haar zin voor humor. Er is geen geringe vis comica in haar en zelfs
in zeer duistere tijden wordt die geest niet uitgebluscht. Laat niemand daarvan gering
denken! Want het spande er om menigmaal. Eerst de angst om het leven van den
beminden man, toen O l d e n b a r n e v e l d t 's schavot bleef opgericht; toen, wat zeer
veel afmattender was, het wachten, jaar in jaar uit, op eerherstel en terugkeer naar
het vaderland, wachten op iets dat nimmer kwam; dan de bittere droefheid over dat
gebroken leven, dat zoo veel had beloofd, maar door de onzalige staatkunde, die
‘raast uit misvertrouwen’ verloren ging voor het gemeenebest; de reizen naar Holland,
de zorgen voor huis en geldmiddelen, verdriet van haar zonen, die hunnen beroemden
naam zoo onwaardig droegen; eindelijk het besef, dat d e G r o o t haar noodig had,
om te worden gesterkt en niet onder te gaan onder ontgoocheling en teleurstelling,
zoodat zij sterk moest zijn voor twee - zeker heeft zij wel eene begenadigde natuur
gehad, dat zij zoo frisch, zoo blijmoedig is gebleven, wel een vroom geloof, dat zij
al maar weer hopen kon en wel eene sterke ziel moet deze vrouw in zich hebben
omgedragen, dat eerst op 't allerlaatste bitterheid uit hare brieven spreken gaat. Hoe
smakelijk kan zij lachen, hoe kostelijk is haar luim, en midden in 't verdriet heeft zij
oog voor den dwazen kant der dingen. Men kent het klagelijk lot der Loevesteinsche
gevangenen, hoe hard zij werden behandeld, aan wat plagerijen zij bloot stonden,
door ‘den Lutenant (J a c o b P r o u -
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n i c k , gezegd Deventer) zeer hart getrackteert.’ ‘Hij heeft’ schrijft M a r i a , ‘de
schildtwachten verboden als wij wt de venster vragen wat de klock heeft, niet te
antwoorden; oock alsser iemandt ons over het water iet toeroupt als: goeden dagh!
ofte: hoe ist al? dat wert haar verboden. De luden zijn stom geworden, wie wij
aanspreeken niemandt en spreektter. Men kan wel dencken watte sekreten men over
het water toeroupt!’ Na de ontvluchting, 22 Maart 1621, heet het: ‘Ick ben in mijn
mans plaatse gestelt, beware de camer ende Elsken met mij; wij souden altemet noch
wel eens lacchen te waere wij met UE. (mejuffrouw D a e t s e l a e r ) te seer becommert
zijn.’ En enkele dagen later: ‘ick ben wel te passe en beware mijn mans camer.
Bijaldyen ick hier noch moet blijven sal men oordere moeten stellen, dat wij de kost
mogen krigen, want ons eten datter in huys was sal haest op syn.’ En wat er nog was,
was schier oneetbaar. De kamer van de G r o o t is later ingenomen door den predikant
B y s t e r u s . Zijn voedsel was zoo onsmakelijk, dat zelfs de ekster, die de soldaten
in de wachtkamer hielden, er den snavel niet in wilde steken. In een later tijdperk
van haar leven, te Parijs, na te hebben verteld hoe zij den Advocaat tegen de
lasterpraatjes van v a n Vo s b e r g e n en C a b e l j a u had verdedigd (en M a r i a
werd warm en welsprekend als men O l d e n b a r n e v e l d t en haren man te na kwam)
schrijft zij leuk, hoe zij dien snoever van een C a b e l j a u voor den mal hield. ‘Ick
vraagdhe hem of hij wel wist wat het was arminiaens te wesen? Hij zeide neen, wat
ist? Ghelooven zij in Maomet, zeghdt mij toch eens wat ist. Ic seide, om te hooren
wat hij zeggen zoude, dat zij gheloofde, dat Godt eenighe menschen tot de
verdommenisse geschapen hadde. Hij zeide: dat en gheloove ic altijdt niet ic en ben
altijd niet arminiaens.’ Men verlustigt zich in de gedachte aan M a r i a 's guitige
oogen, toen zij aldus het jonge mensch te pronk zette. Kostelijk is ook die brief aan
N i c o l a a s , waarin zij hem plaagt met zijn oudevrijerschap. Want hij was zeer
besluiteloos in de keuze van eene vrouw en is onge-
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huwd gebleven. Zijne zuster vond dat jammer, wat haar niet verhindert hem hier een
weinig in 't ootje te nemen over zijne vrijage met juffer M a r i a d e B i j e , welke
dame hij toentertijd het hof maakte. Dikwijls hebben wij, schrijft zij uit Parijs, in de
laatste dagen smakelijk gelachen met H e s t e r v a n Va l c k e n b u r g h , die ons
verhalen deed van de vrijers harer tante. Onder anderen noemde zij ook zekere
R e i g e r s b e r c h , zonder te weten, dat deze heer mij eenigszins aanging. Wij vroegen
haar dan bijvoorbeeld of haar tante hem gaarne lijden mocht? En zij vertelde ons,
dat ‘hij meest tsavons quam, en al en was zij niet ghekleedt dat hij altijd voor anderen
binnenquam, dat hij veel nieus wist ende alles deursneuffelde, dat hij haar moei altijdt
nieuwe tijdingen brachte, dat zij dickmaal tsamen lachte, als mede dat hij haar moei
dickmael onder de kinne slogh, seggende: M a e i c k e n ! M a e i c k e n ! waar op haar
moeie antwoorde: maer R e i g e r s b e r c h , hoe geck benge ooc. Dit hebben wij
dickmael al lachende aangehoerdt.’ Raadsheer N i c o l a a s moet met een zuur-zoeten
glimlach aldus 't relaas zijner eigen vrijage gelezen hebben, die bovendien op niets
uitliep. Want het heet in een lateren brief aan H u g o d e G r o o t : ‘De saeke tusschen
M o e i ende N i c o l a a s is heel af. Zij is geck, dat sal al de weerelt ordeelen, den
adel steek haer in de cop.’ Wij voor ons zijn vooral onder den indruk van deze
merkwaardige vrouw, die midden in haar zorgen en talrijke bemoeienissen,
opgewektheid genoeg bezat voor zulke scherts.
Trouwens, het spreekt wel van zelf, de scherts is uitzondering, de ernst regel. Want
M a r i a heeft handen en hoofd vol, en van niets geven ons de brieven zulk een indruk
als van hare rustelooze bezigheid. Van wat zij voor de zaak van haren beroemden
echtgenoot gedaan heeft behoeft hier niet meer gesproken te worden. Van al wat in
't vaderland geschiedt is zij uitnemend op de hoogte, den stand der partijen, de
wisselende meeningen, wat allerlei personen van invloed zeggen, zij weet het alles.
Op hare Hollandsche reizen spreekt zij met iedereen, ziet alles en hoort alles, merkt
elk gunstig teeken op en tracht den tegenstand te ont-
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zenuwen. Het is waar, zij heeft vele vrienden en vooral N i c o l a a s haar broeder is
de onvolprezen en trouwe helper der familie de G r o o t geweest. Maar M a r i a
spoort aan, wekt op, altijd sterk, altijd met de ‘oude courage’, verdrukt, maar niet
benauwd, om raad verlegen maar niet radeloos, vervolgd maar niet verlaten, en na
elke teleurstelling wederom haren echtgenoot opbeurend en sterkend. Totdat eindelijk
zelfs haar krachtige natuur....maar daarover thans nog niet.
Hare brieven zijn dus zeer te waardeeren bronnen voor onze kennis van het tijdvak.
Zij zijn dat ook voor leeken, nu professor R o g g e , met zijne groote kennis juist van
die dagen en van de geschiedenis der remonstranten, de tallooze schuilnamen heeft
verklaard en door aanteekeningen den lezer telkens den juisten weg wijst. Doch de
brieven onzer heldin bevatten ook talrijke bizonderheden, voor de kennis van het
maatschappelijk leven van toen van belang. Hoe volkomen M a r i a ook opgaat in
haar ééne groote levensdoel, zij vindt tijd zich met allerlei kleinigheden nog bovendien
in te laten. Eene ‘huissloof’ is zij allerminst, van de binnen- en buitenlandsche politiek
der republiek is haar heel wat bekend, zij ontvangt waardig en hoffelijk haar vele
gasten van de toenmalige Nederlandsche kolonie te Parijs of hare bezoekers uit 't
vaderland, als vrouw, later, van den Zweedschen gezant voelt zij zich ook aan het
hof niet vreemd, geene ‘huissloof’ neen, door de ‘boeien des huwelijks gekluisterd’,
‘in hare vrije vlucht belemmerd.’ Nochtans - wat een hart heeft zij voor huishoudelijke
kleinigheden, en met hoeveel animo volvoert zij de bestellingen, door kennissen en
vrienden haar uit Holland gedaan, die gaarne gebruik maakten van het buitenkansje
in de stad der modes zulk eene dienstvaardige nicht te hebben wonen. Vandaar allerlei
bizonderheden, die ons den tijd leeren kennen, waarvan wij altijd met onverflauwde
belangstelling hooren willen. Ik verwonder mij, schrijft M a r i a uit Holland aan de
G r o o t , waarom uwe brieven zoo traag overkomen, daar de kooplieden hier wel
tweemaal per week brieven uit Parijs ontvangen. En de uwe is 16
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dagen oud. Vijftien jaar later heet het aan haren broeder uit Parijs: Ik denk, dat het
u gaat als ons, dat gij vaak naar tijding verlangt. Deze maal is het onze beurt van te
verlangen. Elke week hopen wij en als dan de dag, dat de bode pleegt te komen over
is ‘zoo zien wij sips op ons neuse’. Gij moet de moeite nemen en doen wat anderen
doen, een dubbele van uw brieven over Engeland zenden, zulke brieven komen veel
eerder over.
Er is iets aandoenlijks in hare bezorgdheid voor den goeden gang van het
huishouden te Parijs, telkens als zij in Holland is. Haar echtgenoot, beklagenswaardige
balling, mag den vaderlandschen grond niet betreden. Zoo gaat zij dan, maar ongaarne
en uit de verte bestiert zij nog haar huis. ‘Liefste hertge’ heet het aan haren man, gij
moogt monsieur v a n d e r M e e r wel eens te gast noodigen, maar laat E l s j e haar
best doen om wel te tracteeren, als gij iemand noodigt. E l s j e v a n
H o u w e n i n g e n , de heldin van Loevestein, ook eene van die weinige Hollandsche
vrouwen uit oude dagen, wier naam nog op onze lippen is, E l s j e was niet alleen
(als haar vrouw) eene heldin in de groote dingen, maar ook in de kleine getrouw, en
zij heeft te Parijs het huis harer meesteresse bestierd. Met dat al is er iets pikants in
M a r i a te zien schrijven: ik wilde gaarne dat E l s j e eens naar juffrouw A n n e
C h r e s t i e n ging (eene Parijsche vriendin) en haar vroeg eens te willen opschrijven
hoe men abrikozen, pruimen, perziken, druiven, appelen en peren inmaakt. E l s j e
moet haar vooral vragen alles precies te zeggen, te weten hoeveel suiker men moet
nemen en hoe men alles doet, want ik ben het vergeten, ook wilde ik, dat E l s j e aan
juffrouw A n n a of juffrouw O t t e m a n s (echtgenoot van J e a n H o t m a n ), wie
gij maar 't best vindt, verzoekt voor mij drie of vier pond suiker te konfijten met
kersen, evenzooveel met pruimen en als er abrikozen te krijgen zijn, dan acht of tien
flesschen daarvan. E l s j e moet de suiker koopen, die ik geloof dat goedkoop is. Zij
zal voor negen of tien stuivers noodig hebben. Zij kon ook nog wel twee of drie pond
aalbessen konfijten. En dan, alsof de schrijfster zich bedenkt, dat d e G r o o t
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ernstiger zaken in 't hoofd heeft, verontschuldigend: ‘vergeeft mij, dat ick UE. met
deze beuselingen moeilijck val, maar UE. sult meeëten.’ Twee regels verder echter
vraagt zij of hij eens wil zoeken naar een ‘lanck boucksken’, dat zij heeft laten liggen
en waar hare rekeningen in staan. Maar d e G r o o t moet dit alles niet onaangenaam
hebben gevonden. Veeleer moet het hem hebben goed gedaan deze zorg, zoo typisch
voor het karakter zijner ‘gans ghetrouwe.’ Bovendien, zij denkt niet alleen aan tafel
en keuken, maar ook aan zijne studie en zijne boeken. Zij is te Rotterdam bij den
uitgever T h o m a s M a t t h i j s z geweest en heeft met hem gesproken over de
uitgave van ‘De jure belli ac pacis’, G r o t i u s ' onsterfelijk meesterwerk. De uitgever
wil er duizend gulden honorarium voor betalen en zooveel present-exemplaren als
d e G r o o t wil. Maar hij raadt nog liever aan het boek voor des schrijvers eigen
kosten te laten drukken, waarvoor dan een pers en letters moeten gekocht worden.
Er zal wel tweeduizend gulden winst opzitten. M a r i a zal voor alles zorgen, als d e
G r o o t maar zeggen wil welke letter en welk papier hij begeert en op hoeveel
bladzijden druks hij rekent. Welk een troost moet het voor den balling geweest zijn
zulk eene vrouw als ‘zijne hulpe tegenover hem’ te hebben!
Voor de vrienden in Holland is M a r i a telkens aan 't inkoopen doen. Een poos
lang, hooren wij, heeft zij te Parijs ‘aen een quaedt been gheseten’, maar haar eerste
uitgang is geweest om de bestelde stoffen te koopen. Men kan in Parijs wel spoedig
terecht, als men niet afdingt en maar geeft wat gevraagd wordt. Zoo niet, dan doet
men niet meer dan drie boodschappen op een nademiddag. ‘Ick wil altijdt dat wel
seggen, dat ick voor mijnselve zooveel moeite niet neemen en zoude.’ Wie nu weten
wil van de weelde in kleeding en meubileering van Hollandsche patriciërs en
regentefamilies van toen, kan zijn hart ophalen aan de uitéénzettingen van M a r i a
over pluysge dat dienen moet voor de voering van een zijden grogreinen mantel,
over hoeden, zonder band 25 gulden duur, over kaffa, een soort zijden laken, over
eene ‘perrucke’ voor de dochter
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van mevrouw v a n G r o e n e v e l d , kleindochter van den Advocaat, over perpetuaan,
een soort serge, over gegraveerd (met strepen bedrukt) satijn en zooveel meer. Broeder
N i c o l a a s moet nog wat wachten met de keuze van een winterkleed, want men
weet nog niet wat in den komenden winter de mode zal zijn. Van zijne kleedij is
N i c o l a a s zeer vervuld. Er is een brief aan zijne zuster, die nagenoeg geheel handelt
over een hoed, waarom hij zeer verlegen is en waaraan zelfs nog een naschrift gewijd
wordt. Ten slotte vindt hij 't zelf wat erg: ‘doch het is genouch van een hoet; vint het
niet vremt, het is een sieraad van een mans hooft dat de eere is van een vrouwe.’ De
wending is niet onaardig. En het smart ons voor hem, dat de zendingen zijner zuster
soms faliekant uitkwamen. ‘De hantschoenen die mij sijn gesonden sijn meest onpaer,
viere voor de slijncker hant sonder rechter daertoe.’ Op het geld kwam het niet aan:
‘sestien gulden voor een paar hoosen is mij niet te veel, mits zij groot ende goet zijn.’
M a r i a -zelve is in dit opzicht ook niet zuinig en voor ledikanten-behangels geeft
zij gaarne ‘om in de winter te doen haengen’ honderd vijftig gulden en voor een
ander van damast ‘om tsaemen te besigen’ vijfhonderd. ‘Ik ben van meeninge der
zooveel aen te hangen, men moet zoo scherp niet zijn, daer is zooveel geldt in de
weereld ende P i e t e r H e i n n e heeft zooveel meede ghebraght.’ De opvatting is
bedenkelijk en ietwat verrassend bij M a r i a , die wel wist dat bij haar de zilvervloot
niet binnen gevallen was. De weelde in de ledikantbehangsels was trouwens groot.
In Parijs, zegt Maria, is er onder de f 600 op dat gebied niets goeds te krijg. M a u r i t s
H u y g e n s heeft er een van sarge laten komen, dat hem met eenige stoelen f 800
kost. De franjes van het beddebehang van haren broeder den rentmeester kosten f200,
‘hierwt kan UE. gissen wat de behangsels kosten.’ Wij ook kunnen 't wel vermoeden
en verbazen ons niet er in deze brieven zoo vaak melding van te hooren maken. Als
de Spaansche Brabander den gebraden haan uithangt koopt hij ook ‘tapijten en gout
leer’ (2047; in de aanteekening op deze verzen in N a u t a 's uitgave blz.
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262 v.v.). Met deze en andere commissies heeft M a r i a 't buitengewoon druk, zooals
hare brieven duidelijk uitwijzen, maar niettemin twijfelen wij geen oogenblik aan
de waarheid harer woorden: ‘Dit en schrijve ic UE. (N i c o l a a s ) niet, omdat ic van
de moeite ontslagen zoude zijn, want ic zeer ghenegen ben om UE. dienst te doen.’
Ik kan deze regelen over M a r i a 's bemoeiingen voor de kleedij harer vrienden niet
beter besluiten dan met de herinnering, dat zij uit de verte zelfs aan den hoed van
haren man denkt: ‘Bijaldyen dat UE. hoedt een nieuwe koeiffe ofte ververst moet
zijn, laetse C h r i s t i a a n in de Drie Coningen brengen, daer ic den laste ghekogt
hebbe, maer niet aan de Porte de Bussy, wan die man bederftse. UE. cont terwillen
den hoedt van C o r n e l i s opzetten. Men moet de dagen nemen, dat ghij niet wt en
gaedt.’ Misschien zijn er mannen, wien deze zorgvuldigheid te ver zou gaan en wie
ze zou vermoeien. Zoo men maar toestemt, dat zij van de goede soort is in eene
vrouw, die den ganschen dag bezig is ‘onse saecke te vervolgen’ en ‘de
vroedtschappen te onderrechten.’
Doch over vrij wat meer nog dan over de mode, over allerlei uit het leven van toen
lichten M a r i a 's brieven ons in, niet alleen omdat haar levendige geest zooveel
omvat, ook omdat zij haren echtgenoot zooveel mogelijk van al wat voorvalt op de
hoogte houdt. Ik moet een greep doen en zal het meer of min belangrijke den lezer
te schiften overlaten. De ziekte van monsieur v a n P a n h u y s , den rentmeester
generaal van prins M a u r i t s is nog al meêgevallen, ‘maar hij heeft soo schurft
geweest, dat hij hem niet en heeft connen verroeren.’ Op den kant van een brief van
d e G r o o t aan N i c o l a a s vindt M a r i a gelegenheid hem te vragen of hij ‘noch
in de walfvisschen reedt.’ Zij heeft gehoord van iemand die het vorig jaar wel f 80.000
gewonnen had ‘zoo met den harinckvaerdt als met de wallevisschen’ en zij zou gaarne
wat geld in zoo voordeelige zaak steken. Twaaf jaar later is er nog sprake van de
‘wallevisschen’ en meteen vraagt zij aan N i c o l a a s of de Oostindische Compagnie
27½ dan wel 12½ uit zal deelen? Dit was in 1636 en sinds twee jaar was G r o t i u s
gezant
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van Zweden te Parijs. Maar het traktement werd zeer ongeregeld uitbetaald en M a r i a
moest voor en na op zuinig beheer bedacht zijn. Maar wij vervolgen. Uitvoerig schrijft
M a r i a over hare ontmoeting met v a n d e r D u s s e n , die aan den aanslag op
M a u r i t s had deelgenomen en thans voorvluchtig was. Zij had zich uit het pijnlijk
geval zeer handig gered en stelt thans haren echtgenoot gerust: ‘UE. sult misschien
becommert wesen, dat ic dese rankonter ghehadt hebbe dandat is niet met allen, ick
en vrage daer niet naer: die door de weerelt gaen ontmoeten menschen.’ Wij kunnen
helaas niet twijfelen of zij heeft inderdaad ‘de vrouw van B a r n e v e l t zeer bedrouft’
gevonden. Zou zij niet schreien om den vermoorden man? Doch uit M a r i a ' s koele
woorden zou men niet vermoeden, dat zij de nagedachtenis van den Advocaat zoo
hoog vereerde, immer gereed die tegen elken aanval warm te verdedigen. Het is eene
van F r u i n ' s fijne opmerkingen, dat het O l d e n b a r n e v e l d t tot eer verstrekt,
dat hij een gemoed als van M a r i a zoo volkomen had ingenomen. Nu ik toch de
politieke geschiedenis heb aangeroerd, mag ik hier nog bijvoegen, dat in dezen
zelfden brief (blz. 96) M a r i a ongezocht een bewijs levert voor de volstrekte onschuld
der remonstranten aan de samenzwering tegen M a u r i t s , eene lasterlijke aantijging
(zoo men den onzaligen S l a t i u s uitzondert) die hun toenmaals veel leed berokkend
heeft. ‘Ic hebbe ooc’, schrijft mevrouw d e G r o o t , ‘de vrouw v a n d e r M i j l
ghesien (M a r i a v a n O l d e n b a r n e v e l d van zich zelve) die noch seer hevigh
is ende spreekt seer qualyck van veel remonstranten, overmidts zij de konspieratie
zoo zeer detesteeren.’ Tusschen de allerbelangrijkste mededeelingen in acht zij het
van belang, dat er ‘een grooten beudt ingecommen is, ghenoomen van degeene die
te vribeudt reeden’; dat nicht B a s i u s ‘zidt aan een zeer qua voedt aan de winter’;
dat er te Parijs eene confessie is verschenen van C y r i l l u s [L u c a r i s ] patriarch
tot Constantinoplen; dat er te Leiden (in 1635) zes, zevenhondert aan de pest sterven
in ééne week; dat de zonen van v a n Vo s b e r g e n prounen (d.z. pestkoolen)
hebben.... Maar
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ik begin het geduld mijner lezers te zeer te beproeven.
Slechts brengen de wintervoeten van nicht B a s i u s mij op de geelzucht van
C o r n e l i a , de oudste dochter des huizes. Wij hooren van een zeer onsmakelijk
middel, dat de moeder van plan was der patiënt toe te dienen, nadat noch de wateren
van Spa noch die van Auvergne hadden geholpen, te weten levende luizen, aan welke
medicijn door velen gewicht gehecht werd! Het is over deze zelfde C o r n e l i a , later
gehuwd met J e a n B a r t h o n , vicomte de Bret Montbas, dat wij M a r i a v a n
R e i g e r s b e r c h hooren spreken op eene manier, die ons van haar leed doet. Het
is zoo moeilijk, aldus schrijft zij aan N i c o l a a s , het meisje uit te huwelijken. Zij
zou wel kunnen trouwen, maar met roomschen en M a r i a zou haar liever aan een
van de religie geven. Ieder weet, dat G r o t i u s en zijne vrouw het in Parijs vrij wat
gemakkelijker zouden gehad hebben, zoo zij hadden kunnen besluiten tot de roomsche
kerk over te gaan. ‘Hier en is niet te doen oft men moet te mis gaan en wij en zijn
dat niet van meeninghe te doen’. Beiden waren te goed protestant en te hartelijk aan
hunne godsdienstige overtuiging verknocht om ook maar den schijn te kunnen
aannemen van Rome in 't gevlei te willen komen. Wat vooral voor G r o t i u s
teekenend is, omdat niet L u t h e r noch C a l v i j n , maar veel meer E r a s m u s zijn
man was en ook hij droomde van een terugkeer tot het oorspronkelijk christendom
en eene algemeene christelijke kerk. Teekenend bovendien voor beiden, omdat zij
van het protestantisme, zooals zich dat in 't vaderland als oppermachtig calvinisme
vertoonde, weinig goeds hadden ondervonden en wij ons zeer wel o.a. dit bittere
woord van M a r i a kunnen begrijpen: ‘wilt u wat wachten van niet veel aan de
predicanten te schrieven, want ick weet seckerlijk dat al wat zij weten, dat het terstondt
het heele landt doorloopt.’ Evenals dat van G r o t i u s : ‘eene volksregeering zal in
Holland altijd eene predikantenregeering zijn, want de groote hoop hoort meer naar
de geestelijkheid dan naar zijne wettige overheden.’ Niettemin dan blijven zij in het
roomsche Frankrijk het protestantisme getrouw. En dat is hunne eer.
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Voor C o r n e l i a ' s huwelijk echter blijkt haar godsdienst een beletsel. En nu lezen
wij hoe M a r i a vervolgt: gij zult zeggen, wat ik ook zeg, dat zij nog jong genoeg is
en geen haast heeft, maar bedenk, dat zoo wij haar hier wilden uithuwelijken, zij op
haar achttiende jaar meer waard is dan op haar vier-en-twintigste. Als meisjes hier
eenmaal de achttien voorbij zijn, worden zij elken dag minder.
Deze opvatting van M a r i a heeft immer ergernis gegeven. Het was alsof zij van
een rashond in plaats van over hare dochter sprak. En wie zal de platheid der gedachte
loochenen? Stel op rekening van den tijd wat gij wilt - grof blijven de woorden altijd.
Doch geen recht mag men er aan ontleenen, wat óók gedaan is, om M a r i a 's eigen
huwelijk als een verstandshuwelijk, een zaak van nuchter overleg te beschouwen.
En hiermede ben ik genaderd tot wat mij in deze bladzijden nog rest, het
huwelijksleven onzer heldin uit hare brieven te schetsen. Aantrekkelijke taak! Want
in welke eigenschappen M a r i a v a n R e i g e r s b e r c h moge hebben uitgeblonken,
boven alles is zij geweest de trouwe echtgenoot van haren beroemden gemaal en in
dat licht staat zij 't allerschoonst voor ons.
De bundel wordt geopend door dat allerliefste briefje der jonggetrouwde M a r i a ,
dat aanstonds ons hart steelt. Het is van 1613, zij was toen 24 jaar oud en 5 jaar
getrouwd. En wederom overvalt ons die schroom om te lezen, wat eenmaal tusschen
deze echtgenooten aan woorden van zuivere en innige liefde gewisseld is. Doch wij
lezen, wat aller eigendom werd. Zoo wij maar behoedzaam aanraken wat zoo teeder
is en liefelijk. ‘Alderliefste! Ick hebbe U.l. drie brieven ontfangen, maar liever hade
ick U.l. alleen. Ick ben tot nochtoe wel te passe gheweest maar soude nu wel sieck
beginnen te werden door U.l. lanck wtblijven..... Monsieur T i o d a t i is hier geweest
ende heeft hier een boucken gelaten om aen U.l. te geven, maar ick sende het U.l.
niet, alsoo het U.l. te eer tuis sal doen commen...’
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Wij zien het fijne lachje spelen om den lieven mond en letten op het glansen der
‘wackere oogen’ als het jonge vrouwtje aldus haren geleerden man een boek als
lokaas voorhoudt. Zij weet wel, de oolijke ‘dienstwillige huisvrou’, dat d e G r o o t ,
zelfs boven zijne boeken, haar bemint. En dit is gebleven tot den einde. De gansche
bundel mag worden nageplozen: nooit werd oprechter trouw dan tusschen dezen man
en vrouw gevonden. Daaraan heeft al hun lijden, al hunne teleurstelling niet getornd.
Zij kunnen niet buiten elkander. En daar zij wel van lieverlede hebben moeten leeren
wat zij meenden, dat zij niet konden, hebben zij zich door hunne brieven getroost.
‘Daer en is,’ schrijft G r o t i u s 21 September 1618 uit de Gevangenpoort aan M a r i a ,
‘naest Godt niet dat mij meer troost als dickmael tijdinghe van u te ontfanghen.’ Het
heeft hem nimmer aan hare brieven ontbroken. En hoe ongerust maakt hij zich als
zij uitblijven, hij is ‘ten hoochsten beswaert’, totdat een mondeling bericht van derden,
hem ‘den moed weder heeft gegeven.’ In zijne eenzaamheid te Parijs, na de
ontvluchting, mist hij haar naar lichaam en ziel, en er spreekt eene
ouderwetsch-gezonde opvatting uit die woorden, dat hij ‘God sij gelooft, wel te passe
is, doch wat vercouwen door het missen van een warme bijslaap.’ In al de volgende
jaren kan men zijn ongeduld over hare gedwongen afwezigheid ook opmaken uit
wat zij schrijft. Tijdens hare eerste reis naar Holland heet het: ‘Gelooft dat ick geen
tijdt versumen en sal. Ick verlange al so seer als ghij kent verlangen, maer wat wil
ick doen? Ick moet patientie hebben en UE. van gelijcke doen en gelooven dat ick
commen sal soo haast als de windt waeit.’ En dan laat zij er op volgen, eene van die
half guitige, half troostende uitdrukkingen, die G r o t i u s 't hart zullen hebben warm
gemaakt, ‘ick en weet u anders niet te schriven daerom herhaal ick dit soo dickmaels,
mondeling sal ick u meer connen seggen.’ Wat is dit bekoorlijk en lieftallig en hoe
weinig laat zich dit rijmen met het harde, het ‘bazige’, dat men M a r i a 's karakter
heeft willen aanwrijven. En men behoeft niet op één woord in één brief af te gaan:
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er is overvloed. ‘Zoo Godt mij de ghenade doet dat ick u ghesont vinde, wat een pack
salder van mijn harte gaen. Ick weet wel, dat het u swaer valt mijn gheselschap zoo
langh te missen, want ick dat wel aan mijn selve voele... Ick bidde U andermael mij
met een vrolyck herte te verwachten. Ick sal mijnne reis soo veel spoeden als mij
mogelijck sal zijn, en dinckt dat zoo drouvig als mijn afwesen geweest heeft zoo
vrolijck en noch vrolijcker sal mijn komste wesen. Och kost ick bij u vliegen, dinckt
niet dat ick het laten zoude.’ Zulke woorden hebben d e G r o o t inniger genot
gegeven dan alle roem en eer doen konden. Het ‘alderliefste’, of ‘liefste hertge’,
‘alderliefste hertge’, waarmeê hare brieven aanvangen, is altijd waarheid gebleven
en nooit aanwendsel geworden. Zij eindigt meestal met de vrome bede: ‘sal Godt
bidden, allerliefste, dat hij ons wilt geven dat hij weet, dat ons salych is’, godsdienstige
toon, die trouwens uit den ganschen bundel spreekt. Eene enkele maal is er een grap
aan 't slot. ‘Adieu zoetert, daermede gaen ick slaepen.’ Maar, met een plotselingen
overgang van verlangen, in een naschrift, ‘schrift mijn meede groote brieven.’ Ware
ons niets bekend als deze en dergelijke woorden, wij zouden aan de waarachtige
liefde tusschen deze twee reeds niet behoeven te twijfelen. Maar er is veel meer.
Toch was het goed vóór alles M a r i a te laten zien als eene zachte, teedere,
verlangende, liefhebbende vrouw. Aan hare flinkheid en aan haar verstand is nooit
getwijfeld; wel of zij ook bezat ‘die duizend kleinigheden, die zoo lief staan in een
vrouw.’
Er is veel meer, waaruit blijkt, dat tusschen H u g o d e G r o o t en M a r i a v a n
R e i g e r s b e r c h de liefde is geweest dat ‘cement dat harten bindt als muren breken
tot puin in 't end.’ Van hare rustelooze bemoeiingen in zijn belang is reeds een en
andermaal sprake geweest en de geschiedenis daarvan is allen bekend. Maar, terwijl
wij ons verbazen over M a r i a ' s kennis en scherp oordeel, hare bezoeken aan wie
maar invloed had in de republiek, haar onderhandelen, haar polsen en onderzoeken
en wegbereiden, treft ons nog meer in 't relaas ervan aan d e G r o o t ,
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waarin zij alles meêdeelt wat haar wedervoer, dat het al om hem geschiedt, den man
dien zij liefheeft en tegen wien zij hoog opziet. En niet slechts voor de groote belangen
is zij vol toewijding, ook voor kleine diensten is haar hand altijd bereid. ‘Het bouck
van B o r r e ’, schrijft zij uit Veere, ‘en is int koffer niet’ (die ik u zond), ‘maar ick
hebbet bij mij.’ Zij bedoelt natuurlijk P i e t e r B o r ' s ‘Nederlantsche oorloghen’
in de uitgave van 1621. Wie bedenkt dat het onschatbaar boek van B o r in deze
uitgave een zware foliant was, zal het lief van M a r i a vinden, dat zij in haar eigen
koffer met den last reizen wilde.
Trotsch op haren beroemden echtgenoot is M a r i a geweest en door hare eigene
fierheid daardoor altijd geneigd de zijne te stijven. Men mag het er vrij voor houden,
dat dit hem staande heeft gehouden in de dagen zijner Haagsche gevangenschap.
Onder den eersten indruk schijnt d e G r o o t geweifeld te hebben, hij die toch al als
niet volkomen standvastig, ja, naar een woord (wel is waar) van M a u r i t s , als een
weerhaan bekend stond, schijnt hij mededeelingen te hebben willen doen. Wie zal
het wagen den staf over hem te breken, den theoloog, den historicus, den wijsgeer,
den jurist, te onzaliger ure in de politiek verward geraakt. Maar lees nu de drie brieven
van zijne vrouw in deze ontzettende dagen. Bedenk, dat zij toen 29 jaar was, met
twee kinderen en van het derde zwanger en dat O l d e n b a r n e v e l d t ' s schavot
nog wel niet was opgericht, maar dat de beschuldiging van hoogverraad reeds was
gedaan; dat zij haar echtgenoot mocht zien noch schrijven en dat alle haar verzoeken
met barschheid werden teruggewezen. De briefjes, die zij hem nochtans wist te doen
toekomen, toonen haar in hare volle kracht, in al haren adeldom van ziel. Aan d e
G r o o t twijfelen doet zij geen oogenblik, tot fiere standvastigheid maant zij hem
aan, moet hij vallen, hij valle met eere. Het beste kan hem niet ontnomen worden:
zijne goede conscientie. Ik wil uit deze kostelijke stukken geen woord afschrijven:
elke regel is van waarde. Doch, als uitzondering, let op de meesterlijke wijze, waarop
zij de geruchten aanraakt over zijne
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wankelmoedigheid, hem meteen latende voelen, dat zelfs de gedachte aan zich te
buigen verre van hem blijven moet. ‘Een dingen verwondert mij’, lezen wij nog na
zoo lange jaren met levendige aandoening, ‘dat is datter sommige scheijnen te willen
seggen, dat U.l. aen een van de heeren alleen zoude hebben geseijt iet groots te willen
ontdecken, daer den lande veel aen gelegen soude zijn, maer dat ghij eerst begerde
genomen te zijn onder protectie van zijn Extie. Ick hebbe dit niet willen gelooven,
gelijck ick noch niet en doe, want ick seeker houde het tgene U.l. mij dickmaels hebt
geseijt, dat ghij geen secreten en west, ende en sie geen reden waerom U.l. iemants
protectie van doene soudt hebben....’ Het zegt reeds veel eigen leven te wagen om
de hoogste goederen, maar het zegt alles het leven op 't spel te zetten van wie wij
boven ieder beminnen, alleen opdat eer en zuiverheid van geweten geen schade lijden.
Na al het gezegde zou het mij leed doen, zoo bij iemand nog de voorstelling ware
gebleven van M a r i a als van eene weinig vrouwelijke vrouw. Het kan niet ontkend
worden, dat F r u i n aan deze onjuiste meening schuld heeft. Nadat hij heeft herinnerd,
dat G r o t i u s haar, naar aanleiding harer reizen eenmaal noemde ‘Ulysses meus
stolatus’, mijn Ulysses in japon, zegt hij, dat ook wij ons de ondernemende vrouw
onwillekeurig als wat al te manlijk gaan afbeelden. Hoe ondankbaar tegenover haar,
die slechts door harden nood gedrongen naar buiten optrad. G r o t i u s kon den
vaderlandschen bodem niet betreden - zoo moest zij dan voor hem handelen. Het is
waar, dat zij de zorgen voor de geldmiddelen des gezins droeg, maar moeten wij
haar niet danken dat zij daardoor haren gemaal den tijd liet, om te schrijven wat
zooveel geslachten dienen zou? Van eenig regiment voeren in onedelen zin, daarvan
is, de brieven wijzen het met de stukken aan, geen sprake. Daarvoor ziet zij ook te
hoog tegen hem op. Met wat trots vertelt zij, dat Polen en Duitschers jaar en dag te
Parijs blijven alleen om soms een uur met G r o t i u s over hunne studie te mogen
spreken! Hoe vol is zij van zijn boeken! En zij weet ook zeer wel,
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dat hij in de hoofdzaken naar eigen beste weten handelt. ‘ik schrijf dit niet, omdat
ik u in eenig ding de wet zou willen stellen’; ‘ik zal mij naar uwen wil voegen’; ‘men
weet wel, dat gij geen kind zijt en zulke belangrijke dingen zoudt doen op raad van
anderen’.. van zulke uitlatingen zijn hare brieven vol. Men weet, dat zij liever zou
gezien hebben dat de G r o o t zijne ‘Verantwoordingh van de wettelijcke Regieringh
van Hollandt ende West. Vrieslandt,’ 1622 in de pen hadde gehouden en ook schrijft,
dat naar anderer oordeel ‘waer die niet ghemaakt, alles wel wezen soude.’ Maar ten
slotte moest zij er haren man hooger om achten, dat hij niet uit vrees voor zijne
toekomst, de waarheid verzwegen had. Zij is ferm en moedig. Als mijn man een dief
geweest ware, zegt zij, zou hij al lang weer vrij in 't land zijn, zooals die raden der
admiraliteit te Rotterdam, die 's lands gelden hebben gestolen en er met eene boete
af zijn gekomen. Maar sinds wanneer zal deze nobele vrijmoedigheid onvrouwelijk
moeten heeten. Of zal dit 't zijn, dat zij, het eindeloos wachten, waaronder de G r o o t
zoo bitter leed, moede, hem ried resoluut te zijn en naar Holland terug te keeren en
zich openlijk te vertoonen? Of dit eindelijk, dat zij zich den triomf en de weelde
gunde van, na zijne benoeming tot ambassadeur, in den Haag in eene karos met zes
paarden bezoeken af te leggen? Was deze kleine wraakneming niet zeer onschuldig
en zeer natuurlijk?
Ik zie geene enkele reden anders te besluiten dan aldus, dat M a r i a v a n
R e i g e r s b e r c h ons uit hare brieven te gemoet treedt als de zeventiende-eeuwsche
Hollandsche vrouw van geest, van karakter, van gemoed, dat haar invloed groot,
haar toewijding buitengewoon is geweest, maar dat zij boven dat alles mag worden
bewonderd en bemind als de uitnemende gade, die om haar ‘courage’ nochtans aan
bekoorlijkheid en teederheid niets had ingeboet.
Het is droevig, dat dit niet ons laatste woord zijn mag. Maar de eerlijkheid gebiedt
en de geschiedenis eischt, dat
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wij, schoon onwillig, niet verzwijgen, dat er onder de latere brieven zijn, die ons
M a r i a toonen in hare verbittering en hardheid. Zelfs voor deze geestkracht waren
de teleurstellingen te zwaar geweest. Dat haar man tot den einde door het ondankbaar
vaderland is uitgestooten én dat hare zonen zoo weinig eerden den beroemden naam
- dat is der gade en der moeder te machtig geweest. Zij vergat, dat het voor de
tegenpartij moeilijk was den balling weder op te nemen zonder dat hij schuld beleden
had, en dat de zonen in hunne opvoeding schade hadden geleden van het onrustig
leven des gezins. Doch, terwijl wij dit toestemmen, zijn wij meteen ten volle
gerechtigd alles bijeen te verzamelen wat te harer verontschuldiging dienen mag.
Tot dezen welgevalligen arbeid van piëteit zet ik mij dan ten slotte nog neder.
Al aanstonds vergete men niet, dat zelfs hare sterke gezondheid geleden heeft
onder zoo inspannend een leven en dat dit eindelijk op hare stemming invloed oefenen
moest. Verreweg de meeste vrouwen zouden veel eerder al dien invloed hebben
ondergaan. Toch is er nooit de aandacht op gevestigd. In zijn briefje uit de ‘castelenie’
schrijft d e G r o o t al: ‘ick ben met u gesondtheyt becommert, insonderheid met
het gebreck in de zijde’. In Parijs hoorden wij haar reeds klagen over een zeer been.
En voorts kan men telkens lezen dat zij van hare zorgen ‘half sieck’ is, dat haar hooft
er haar ‘seer van doet’, dat zij al doet wat zij kan om zich op te houden, omdat haar
huishouden haar niet wel missen kan, dat zij niet meer schrijven kan, omdat zij ‘zoo
grooten pinne’ in haar hoofd heeft. Wie zou zich daarover verwonderen of zich
verbazen, dat zelfs hare sterke natuur tegen zoo zwaar een leven niet bleek
opgewassen?
Men roepe zich voorts voor den geest hoe diep M a r i a moest gebukt gaan onder
de gebroken carrière van haren echtgenoot. Hij, die O l d e n b a r n e v e l d t ' s opvolger
of het sieraad der Leidsche hoogeschool had kunnen worden, in elk geval der republiek
als een harer uitnemendste zonen de gewichtigste diensten had kunnen bewijzen,
met het
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vaderland stijgende in roem en glorie - hij was eerst de allengs slechts gedulde gast
van een land, dat welhaast zich tegen de vereenigde provinciën keeren zou, daarna
bekleed met een wel is waar gewichtig ambt, maar waarvoor hij toch niet de rechte
man en dat hem ook wederom door vreemden geboden was. En middelerwijl altijd
uitzien, altijd hunkeren naar dat ééne. Hoe hij moet geleden hebben, hoe zij moet
geleden hebben om hem! Eerst was het: als M a u r i t s zal gestorven zijn! Want ‘ons
Neef’ (F r e d e r i k H e n d r i k ) is immers d e G r o o t genegen? Daarna stelt ook
hij te leur en lezen wij dat M a r i a zich zeer van hem heeft te beklagen en dat velen
het op ‘Grachus’ niet groen hebben. De stadhouder kon ook niet zoo als hij wel wilde,
maar M a r i a ziet er alleen onwil in. Hoe menschelijk dan, dat bij al dit verwachten
en nooit verkrijgen soms hare bitterheid overvloeit! Het lust mij niet al die uitspraken
te verzamelen als een ruiker van distelen. Wie hier begrijpt zal gaarne vergeven en
voor een ander deel zelfs billijken. Ik kan de grens niet trekken tusschen verbittering
en gekwetste liefde als ik lees: ‘ick sie wel dat wij miserabele menschen waren in
ghevallen alle onze hoop op soo trouwelooze Hollanders stondt’. Of: ‘maer voor mij,
dat ick in mijns mans plaadtse waer, ic soude in plaedtse van het lof van Hollandt te
beschrijven (toespeling op G r o t i u s ' jubeldicht over de belegering van Grol) ‘mijn
penne ghebrucken om de trouweloosheyt van de Hollanders te beschrijven.’ Of nog
éénmaal: ‘ghelooft wij sullen dat ondanckbaar Hollandt wel vergeeten, dat niet waert
en is dat Godt haer soo een man gheeft.’ Heeft zij voor 't minst in dat laatste geen
gelijk? En is het niet vooral de teleurgestelde echtgenoot die hier klaagt? Helaas, dat
zelfs eene enkele maal een hard woord tegen G r o t i u s zelven hare pen ontsnapt!
‘mijne intentie is... die de becommeringhe te laten, die het comandement hebben.’
Welk schouwspel is zoo tragisch als dat van gebluscht vuur en gebroken kracht en
verbitterde blijheid? Wat hare verhouding tot hare zonen betreft, haar klagen over
de moeiten, die zij haar doen, wie daarvan lezen wil,
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zoeke de brieven in den bundel op. Het is eene pijnlijke lectuur en ik begeer haar
niet uit te pluizen.
Want, ten slotte, sterker dan de schaduw is het stralend licht. M a r i a v a n
R e i g e r s b e r c h is natuurlijk niet ontkomen aan de zwakheden onzer aardsche
bedeeling: maar overvloedig zijn hare deugden geweest en van haar beeld, door den
tijd niet verbleekt, gaat eene liefelijke bekoring uit. Moge de bundel, waarvoor den
hoogleeraar R o g g e zoo groote dank toekomt, M a r i a nader brengen aan velen
van ons volk, waarvan zij eenmaal zoo voortreffelijk eene dochter was. In zijn artikel
over G r o t i u s zegt B a y l e van haar: ‘une telle femme méritoit dans la République
des Lettres non seulement une statue, mais aussi les honneurs de la canonisation; car
c'est à elle qu'on est redevable de tant d'excellens Ouvrages que son mari a mis au
jour...’ Voor ons ligt hare waardij nog in meer dan dat zij G r o t i u s uit Loevestein
verlost en hem aldus voor de geleerde wereld gered heeft. Een standbeeld zien wij
voor haar nog niet verrijzen, waar zelfs O l d e n b a r n e v e l d t tot heden die eer tot
onze schande derven moest. Maar in ons hart is hare heugenis weggeborgen. En wij
kunnen niet voor het graf in de Nieuwe kerk te Delft staan, waar M a r i a naast den
beminden gemaal rust, zonder beiden te zamen in onze liefde en bewondering te
omvatten, in grootheid van ziel, in vroom geloof, in verstand en in goedheid elkander
en de beste tradities onzes volks waardig.
Aug. 1903.
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De Marokkaansche quaestie
Door H. van der Mandere.
De bloedige eeuw van kanongebulder en wapengekletter, die thans achter ons ligt,
heeft hare opvolgster eene rijke verzameling nagelaten van die onopgeloste
internationale quaesties, welke volgens de taal der diplomatie levensbelangen voor
sommige Mogendheden in zich sluiten, tot situatiën en feiten aanleiding kunnen
geven, die een enkele dezer grootmachten niet zou kunnen dulden en die dus uit een
oogpunt van onderlingen naijver een voortdurend gevaar voor den kostbaren
wereldvrede opleveren. Een onverwachte gebeurtenis, van min beteekenenden aard,
in het begin met onverschilligheid gadegeslagen, neemt eene onverwachte wending
en vestigt daardoor aller aandacht op het bedoelde vraagstuk; het hangt dan slechts
van de omstandigheden, van een ongelukkig toeval desnoods, af of zoodanig voorval
tusschen de concurreerende Mogendheden, na wisseling van voortdurend scherper
van toon wordende kabinetsnota's, na het opwekken van vijandige stemmingen onder
de respectieve bevolkingen, het tragisch conflict zal teweegbrengen, dat de gevreesde
uitbarsting als onmiddellijk gevolg heeft. Van dien aard mag zeker wel het vraagstuk
worden gerekend, dat onder den naam van Marokkaansche quaestie wel minder
scherp belijnd is dan soortgelijke internationale aangelegen-
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heden, maar welks grenzen toch voldoende zijn afgebakend om de geschillen, die
het kan opwekken, te overzien. Op den voorgrond getreden, naarmate meer en meer
in de laatste halve eeuw de koloniale Mogendheden zich in Afrika grondgebied
zochten te veroveren, voortdurend belangrijker geworden met het oog op de ligging
van het sultanaat sedert door verschillende omstandigheden, door het tot standkomen
van de Lesseps' reuzenwerk, het Suez-kanaal, door Engeland's occupatie van Egypte,
door de opkomst van het Russische keizerrijk, door de Fransch-Italiaansche
overeenkomst en de zwenking van Spanje in de richting van een Latijnsche unie met
deze beide landen, de toegang tot de Middellandsche zee in de staatkundige
berekeningen van de kabinetten in Europa's metropolen zulk een groote factor is
geworden. De minste gelegenheid kan hier door de belanghebbende partijen worden
aangewend om zich zelf door interventie, een daarop gevolgd protectoraat, dat ten
slotte tot annexatie leidt, het bezit van het gewenschte grondgebied te verzekeren en
indien zulks niet geschiedt, dan is het slechts ontzag voor de mededingers, angst voor
de bloedige, ontzettende gevolgen van zulk een stap, misschien ook voor een gering
gedeelte een zich steeds meer openbarende humanitaire en moreele strooming in de
politiek, die dit verhinderen. De jongste feiten toonen dit op stellige, niet te
wederspreken wijze aan. Want hoewel de burgeroorlog reeds sedert een vijftal
maanden het schoone romantische land der aloude zeeroovers teistert en voor de
vreemdelingen het verblijven daar hoogst onveilig maakt, werd noch in naam van
christelijkheid of beschaving, noch tot geheel belanglooze ondersteuning van wettig
of onwettig gezag eenige poging gedaan tot inmenging in deze zuiver binnenlandsche
aangelegenheid; naast elkander liggen vreedzaam Fransche, Engelsche en Spaansche
oorlogschepen op de reede van Tanger, maar in dit stadium schijnt geene regeering
den lont in het kruit te willen werpen en van deze revolutie tegen het zoogenaamde
ongeloof van Marokka's jeugdigen heerscher een internationaal probleem vol
complicaties te willen maken. En zoo van deze crisis eenige oplossing al
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het resultaat mocht zijn, dan zal het er, naar het uiterst gematigd karakter der
verhoudingen tot nu toe te oordeelen, hoogstwaarschijnlijk eene zijn van vreedzamen,
maar tevens tijdelijken aard, die door de diplomaten der gëinteresseerde Mogendheden
in hunne binnenkamers zal zijn voorbereid en door goed geslaagde zetten op het
politiek schaakbord, door vernuftige compensaties op andere hangende quaestieuse
punten, de in deze zaak verliezende Staten een equivalent zal verschaffen, dat de
onderhandelingen tot het gewenschte einde zal brengen. Zelfs het ongelukkige
incident, dat zich door den blijkbaar verraderlijk voorbereiden aanval op den
Franschen gouverneur-generaal J o n n a r t en zijn militair escorte nabij de
Algerijnsche grenzen heeft voorgedaan, heeft tot gevaarlijke internationale
verwikkelingen geen aanleiding gegeven; al neemt het Spaansche gouvernement,
dat reeds vroeger het eenvoudige doortrekken der Marokkaansch-Fransche
grensregelingscommissie door de oase van Talifet blijkens de uitlatingen van den
hertog v a n A l m o d o v a r in den Senaat voor eene bezetting van die boomrijke
streek hield, tegenover de verklaringen der Fransche regeering ook een eenigszins
dubbelzinnige, zij het ook geenszins vijandelijke houding aan, noch van Engelsche
noch van Duitsche zijde werd eenige officieuse bemerking gemaakt tegen Frankrijk's
voornemen om krachtens het tractaat van 1845 de haar daarin toegekende
politierechten in Marokko, zoo de sultan tegen de bewegingen zijner wilde
grensstammen niet opgewassen bleek, F i g u i g met een weluitgeruste militaire
expeditie op gevoelige wijze te tuchtigen. En al maakten Engelsche bladen, welker
connecties met het Britsche departement van buitenlandsche zaken in Downing Street
niet onbekend geacht kunnen worden, in hunne commentaren op het ongelukkige
geval ook de opmerking, dat evenals de Britsche regeering indertijd in het
Noord-Westen van Indië men zich in Parijs nu in moeilijkheden geplaatst zag, die
eene schadeloosstelling als de inbezitneming van een stuk grensland volkomen zouden
billijken; al lieten sommige Fransche bladen doorschemeren, dat deze expeditie een
mooie gelegenheid bood om over
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een klein deel van Marokko een protectoraat af te kondigen en daarmede den sultan
te toonen, hoe voordeelig zulk een bescherming der machtige republiek voor geheel
zijn rijk zou zijn - het Fransche ministerie bleef zich op het oude standpunt handhaven,
D e l c a s s é gaf aan de gezanten der groote Mogendheden de meest geruststellende
verklaringen en minister C o m b e s verklaarde met nadruk in het parlement, dat van
verovering noch inbezitneming bij hare bewegingen in Marokka sprake was, doch
dat in den geest der verdragen krachtige represaille-maatregelen waren getroffen om
den onbeschaamden een voorbeeldige les te geven en orde en veiligheid te doen
heerschen aan de Algerijnsche grenzen. Met deze verklaring was het ongeval geheel
uit de rij der diplomatieke bemoeiïngen geschrapt en teruggebracht tot een eenvoudige
militaire gebeurtenis, waarmede slechts de Fransche regeering rekening had te houden
en die, dank zij generaal O ' C o n n o r ' s krachtdadig optreden met eene volkomen
bevredigende overwinning en bestraffing is geeindigd.
Hoewel niet meer de aloude macht van den klassieken Moorschen roofstaat bezittend,
zijn de heerschers van Maroko er toch in geslaagd onafhankelijk te blijven van Europa
en de zelfstandigheid van hun rijk te bewaren in de halve eeuw van annnexatie, die
thans achter ons ligt en die hunne machtigste naburen deed ten onder gaan. En toch
was er allerminst langzamerhand door den invloed der tijden de binnenlandsche orde
en veiligheid van een beschaafden staat gaan heerschen; een deel der bewoners stond
slechts in naam onder het gezag van den wettigen sultan en gehoorzaamde feitelijk
blindelings aan de bevelen van de hoofden der stammen, van wie door enkele en dit
in het bijzonder door de machtige Kabylen van het Riff, bij de troonsbestijging van
den thans regeerenden sultan A b d o e l e l A z i z in 1894, het oude handwerk der
piraten met niets ontziende stoutmoedigheid werd uitgevoerd. Maar de jeugdige
monarch en de verlichte Oostersche raadslieden, die hem terzijde stonden, begrepen
reeds in den aanvang te
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zeer, dat het voortbestaan van een dergelijken toestand, die het land in een
welverdiende reuk van onveiligheid bracht en door telkenmale opnieuw plaats
hebbende karavaanplunderingen tot herhaalde protesten bij het keizerlijk hof
aanleiding gaf, door de Europeesche Mogendheden niet zou en kon worden geduld
in den tijd van een zich steeds meer ontwikkelend handelsverkeer; dat bij een
voortgaan in deze richting het met de onafhankelijkheid van land en volk op den
duur zou zijn gedaan en hij evenzeer zou worden onttroond als dit met de Bey's van
Tunis en Algiers was geschied. De sultan riep de westersche beschaving in zijne
omgeving en omringde zich met een haag van Europeesche raadgevers; Spaansche
en Fransche officieren moderniseerden het leger en wapenden het met de nieuwste
moordwerktuigen, door de beschaving uitgevonden; in kleeding en gewoonten, in
zijne uitspanningen en vermaken gedroeg A b d o e l - e l - A z i z zich meer en meer
als een geboren Europeaan. Bij dergelijke onbeteekenende uiterlijkheden liet de vorst
het echter niet; ingrijpende hervormingen werden door hem, die met den ernstigen
wil bezield scheen zijn land tot grooter bloei en zijn volk op hooger maatschappelijk
en intellectueel peil te brengen, ingevoerd om bestaan en eigendommen zijner
onderdanen te verzekeren, af te schaffen de voornaamste onrechtvaardigheden,
waaronder zij gebukt gingen en een einde te maken aan de schandelijke misbruiken
van macht, die vooral bij het heffen der belasting en het aanstellen van beambten,
welig tierden. Maar de omkoopbaarheid van een groot deel zijner ambtenaren, de
onwetendheid, het conservatisme, het ongeloof en fanatisme van de groote volksmassa
belemmerden hem in zijne pogingen om het karakter van onbeschaafden barbarenstaat
aan zijn rijk te ontnemen; de stammen waren niet voldoende ontwikkeld om het
noodzakelijke der hervormingen in te zien en door de intrigues van de raadslieden
der groote Mogendheden om zich den grootsten invloed aan het Marokkaansche hof
te verzekeren, ontbrak den sultan ook de zoo hoog noodige moreele steun, dien het
buitenland hem had kunnen verschaffen. Een geest
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van ontevredenheid, overal merkbaar, maakte zich van de bevolking meester, die,
aangezet en opgehitst door de fanatieke Muzelmansche priesters, in al de handelingen
des sultans slechts eene toenadering tot het Christendom ging zien en den jeugdigen
heerscher weldra verdacht niet meer dan een vermomde Christenhond, een afvallige
van de leer des profeten te zijn. Nauw had men niet meer te vreezen, dat een oudere
broeder van den sultan, M o e l e y M o h a m m e d zich als rechthebbende op den
troon kon doen gelden en was het keizerlijk hof van een zesjarig verblijf in de
zuidelijke residentie Marokko naar de hoofdstad des rijks Fez in het noorden
teruggekeerd of eene onverwachte gebeurtenis gaf tot de uitbarsting aanleiding. Op
een geheiligden Mohammedaanschen feestdag werd te Fez de christen-zendeling en
arts dr. C o o p e r door een der fanatieke Muzelmannen, die zich ver van het wufte
gewoel der wereldstad houden, met een geweerschot koelbloedig neergeveld, waarop
de sultan, dit vernemende, den door hem bijgewoonden dienst in de moskee deed
bekorten, den moordenaar, een heilig man, een sjerif nog wel, liet vatten,
niettegenstaande hij zich bij het geheiligde graf van den grooten, in Marokko alom
vereerden M u l e y E d u s ophield en hem onmiddellijk in het openbaar deed ter
dood brengen; eene gelijke terechtstelling had kort daarop om gelijke redenen te
Tetuan plaats. De hooge daad van zedelijken moed, die de sultan hiermede volbracht
door te handelen tegen de meest ingewortelde vooroordeelen van zijn volk, die het
dooden van een Christen in hun geloofsijver als iets goddelijks beschouwen, die
daad, waarvoor geen precedent is te vinden, vermeerderde de moeilijkheden van den
sultan op niet geringe wijze. De nieuwe pretendent, die in het Oosten des lands was
opgestaan, herkend als O m a r Z a c h o e n i , gewezen soldaat van den overleden
sultan en zich noemende M a h o m m e d b e n A b d a l l a h E s ' s m ' l a l i E d u s i ,
sjerif uit het huis der F i l a l i , exploiteerde het moordschandaal te Fez op handige
wijze; hij zeide geen kroon te begeeren, maar slechts te willen strijden tegen het meer
en meer veld-
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winnende ongeloof der Christenen en in den stijlvollen, klassieken Arabischen brief
aan de stamhoofden verklaarde hij het nogmaals luide, dat zijn aanval slechts gericht
was op de omgeving van den sultan, dien hij zelf, rekening houdende met het
godsdienstig prestige, dat diens naam blijft bezitten, slechts jeugdig en onervaren
noemde. De sultan had de bewegingen van B o e H a m a r a , gelijk de meest bekende
naam van den pretendent luidt, aanvankelijk zonder ongerustheid gadegeslagen en
eene kleine overwinning op een der oproerige stammen als eene definitieve
onderdrukking van den opstand beschouwd. Maar de reis van A b d o e l e l A z i z
van Fez naar Rabat aan den Atlantischen Oceaan werd door B o e H a m a r a benut
om ten tweede male de vaan van den opstand omhoog te steken; den regeeringstroepen
werd bij Tezza een flinke nederlaag toegebracht, die den sultan haastig naar zijn
hoofdstad deed terugkeeren om den intusschen zeer ernstig geworden opstand krachtig
het hoofd te bieden. Een leger van 17.000 man werd B o e H a m a r a tegemoet
gezonden en slaagde niet, zooals het volgens de eerste berichten van keizerlijke zijde
luidde, er in de opstandelingen te verslaan en den pretendent gevangen te nemen,
doch werd integendeel door een overval der vijandelijke ruiterij verrast, slechts door
de dappere houding zijner cavalerie voor algeheele vernietiging bewaard, maar
niettemin gedwongen in allerijl den terugtocht naar Fez aan te nemen, waar het in
treurigen toestand aankwam. Tal van geruchten van volkomen tegenstrijdigen aard,
waardoor trouwens geheel de laatste crisis in dit vaderland van verdichting en
onvoldoende nieuwsbronnen zich heeft gekenmerkt, deden de eerstvolgende dagen
de ronde en verschaften dan den pretendent eene schitterende victorie om hem den
volgenden dag als vernietigd, van allen verlaten voor te stellen. Wel echter liet B o e
H a m a r a intusschen den tijd voorbijgaan, zonder de vruchten zijner overwinning
te plukken; de sultan maakte hiervan gebruik om zijne troepen te reorganiseeren,
voorzooverre dit met de desertie, die hem bedreigde, mogelijk was. Intusschen trok
de stam der Hyaina, die den preten-
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dent krachtig had gesteund, zich onverwacht terug en werd den oproerigen Fasfa's
een flinke nederlaag toegebracht; onder den kundigen E l M e n e b h i , den minister
van oorlog, rukte het Marokkaansche heir daarop naar Tezza op en deed met een
beslissende zege den pretendent een groot deel van het gewonnen terrein verliezen.
Een tijd van betrekkelijken stilstand trad daarop in, totdat de hernieuwde activiteit
der opstandelingen den strijd in de laatste weken opnieuw deed ontvlammen en een
nieuw hoofdstuk opende in deze Moorsche tronentragedie. Met den woesten aanval
op het kasteel Farnana, dat door den dood en verderf verspreidenden stormloop der
Riff Kabylen werd vernietigd, ving het aan; met de nederlagen der getrouw gebleven
stammen in het Chafarmagebied, het jammerlijk verlies van Tezza en den bloedigen
slag bij Medimna, die het leger van des sultans oom M o e l e i A f r a vernietigde,
werd het vervolgd om te eindigen met het slaan van het beleg om het sterke Tetuan,
het te land en ter zee afsnijden van deze stad en de woedende gevechten in den
omtrek. Aan het Marokkaansche hof brachten deze opeenvolgende nederlagen geen
geringe ontsteltenis teweeg en deze verminderde er niet op, toen de inmiddels evenzeer
oproerig geworden Zemmurkrijgers op Fez tot onder de muren van het keizerlijk
paleis den aanval waagden. Wel is deze stoutmoedige beweging zonder eenige moeite
bedwongen, maar de pretendent blijft zich in de nabijheid, in het door hem beheerschte
gebied van Melilla, ophouden en ontvangt steun van vele machtige stammen, zoodat
eene herhaling van zoodanige poging blijft te vreezen, die zeer gevaarlijk zou kunnen
worden, daar, naar de onlangs in Europa teruggekeerde keizerlijke Marokkaansche
architect C h a r l e s R o s h e r zeide, de stad door ligging en door bouw voor
verdediging zeer ongeschikt is. Nog is het volkomen rustig in de hoofdstad, maar de
correspondent der Times verklaarde het kort te voren, dat hij reden had om aan te
nemen, dat dit slechts het gevolg was van de tegenwoordigheid eener legermacht,
sterk genoeg om alle plaatselijke onlusten te onderdrukken en minder van de trouw
der bewoners aan
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den sultan, daar de buitengewone uitgaven voor het leger vooral veel ontevredenheid
hadden doen ontstaan. De sultan en zijne raadgevers zien den ernst van den toestand
thans, naar het schijnt, volkomen helder in; tal van kleine concessies zijn aan de
trouw gebleven bevolking gedaan en de Europeesche raadgevers, zelfs de meest
vertrouwden als de Schot M a c l e a n , de Engelschman H a r r i s en de Fransche
lijfarts S e r v e a u hebben het keizerlijk hof verlaten. In hooge mate wenschelijk is
het dan ook, dat deze verderfelijke toestand van anarchie een einde neme, want onder
den invloed der omstandigheden is de houding der inboorlingen tegenover de
Christenen geheel veranderd en kenners van land en volk achten dan ook slechts
weinig noodig om den godsdiensthaat tot eene uitbarsting te brengen. Tot nu toe zijn
de Mogendheden volkomen neutraal gebleven en slechts Spanje heeft met het door
de omstandigheden gedwongen terugtrekken zijner douaneambtenaren uit Melilla
een daad verricht, die aanleiding zou kunnen geven tot de opvatting, dat het de
opstandelingen als oorlogvoerende partij erkende. Doch overigens is in de correcte
houding volkomen volhard: de consuls hebben zich overal zonder protest
teruggetrokken en het corps diplomatique te Tanger heeft wel beraadslaagd, maar in
de quaestie geenszins ingegrepen, den sultan zelfs geen vertoog daaromtrent
toegezonden. Dat zulk eene houding echter aannemelijk zou blijven, zou mogen
worden volgehouden, indien de gruwelen van Peking thans met dezelfde wreedheid
door de Moorsche fanatieken als indertijd door de Christenvijanden van het gele ras
werden bedreven, zal niemand kunnen beweren; een gemeenschappelijk optreden
van alle belanghebbende partijen zou dan gebiedend zijn voorgeschreven, maar bij
eene eventueele ontwarring van deze actie zou het gevreesde doornige vraagstuk in
al zijn gecompliceerden omvang op het tapijt gebracht, onder de oogen gezien moeten
worden en eene bespreking der zoo lang gewenschte oplossing zou gemakkelijk tot
eene vijandelijke scheuring met al de gevolgen van dien onder de bondgenooten van
zoo pas aanleiding
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kunnen geven. En zelfs, al komt het niet tot zoodanige, onzes inziens inderdaad
onwaarschijnlijke uitbarsting, dan nog dreigt elken dag, dat de anarchie voortduurt,
meer en meer het gevaar van een partieel heftig optreden van één der geïnteresseerde
rijken; met kracht doorgezette reclames der regeeringen voor aan onderdanen
toegebracht letsel of schade kunnen zeer snel internationale verwikkelingen in het
leven roepen, gelijk de Venezolaansche quaestie heeft doen zien en naast deze en
meer onverwachte omstandigheden blijft een nieuwe inval van oproerige stammen
over de zwakke Algerijnsche grens op Fransch grondgebied, gelijk reeds onlangs
dreigde van de lieden van den stam der Beni Gil uit de Marokkaansche Sahara, en
gelijk bij Beni-Ounif onder de oogen van den Amel van Figuig heeft plaats gehad,
een voortdurend gevaar als niet onverwacht begin voor de speciale moeilijkheden
van Marokko met de Fransche republiek, waarin, indien ditmaal te Parijs te dringende
en veelzeggende eischen werden gesteld, de overige Mogendheden zich waarschijnlijk
spoedig ongevraagd zouden mengen met stemmen, scherper van toon dan een zang
van vrede en vriendschap nu juist eischt. Het incident nabij Beni-Ounif is boven
verwachting vreedzaam afgeloopen; het is gebleven bij de tuchtiging der oproerige
stammen en Frankrijk's correcte houding heeft een optreden der Mogendheden
onmogelijk gemaakt, zoodat slechts de slachtoffers van den overval en de expeditie
hun bloed hebben zien vloeien, maar het mag met angst gevraagd worden of in
twijfelachtiger gevallen alles even zoo zou gaan en de sultan van Marokko steeds
even zoo gemakkelijk eene Fransche tuchtiging zou rechtvaardigen. Met onverdeelde
aandacht wordt op Marokko het oog gevestigd gehouden; Spanje versterkt zijne
bezittingen aan de Afrikaansche kust; Frankrijk zendt meerdere troepen naar de
grenzen van Algerië en houdt evenals Engeland zijne kruisers gereed; de Russische
en Duitsche kabinetten waken nauwkeurig voor hunne belangen en in Weenen en
Rome is men evenmin onverschillig voor wat zich in het schilderachtige woestijnland
afspeelt.
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De Marokkaansche quaestie heeft geene geschiedenis, waaruit eenige leering voor
de toekomst valt te trekken; conflicten van veelbeteekenenden en ernstigen aard zijn
tot dusver steeds vermeden kunnen worden. Dat zij echter nimmer dreigden te
ontbranden kan onmogelijk beweerd worden. Men herinnert zich nog de agitatie, die
voor slechts twee jaren ontstond, toen een Fransch eigenaar op de Marokkaansche
kusten in koelen bloede vermoord werd en de republiek daarvoor voldoening ging
eischen; onmiddellijk werd het diplomatieke raderwerk der overige belanghebbende
Mogendheden in het werk gesteld, opdat dezen niet overvleugeld zouden worden en
het kabinet te Parijs moest het aanzien, dat tegelijkertijd, dat het Marokkaansche
gezantschap op het Elysée den president L o u b e t zijne verontschuldingen aanbood,
dit vandaar naar St. Petersburg doorreisde en een ander, niet minder luisterrijk
uitgerust, aan de Duitsche en Engelsche hoven zijne opwachting ging maken. Niet
minder spanning ontstond kort daarop, toen Spanje zich door de ontvoering van twee
zijner onderdanen door onbeteugelde Kabylen-stammen tot eene volkenrechterlijke
tuchtiging jegens het Moorsche rijk verplicht achtte, zoodat het zich wijselijk eerst
aan ruggespraak met het Europeesch concert overgaf; eerst toen de gezanten van
Frankrijk, Engeland, Duitschland, Rusland, Oostenrijk en Italië den Spaanschen
minister van buitenlandsche zaken bij hunne bezoeken op de elegante en bekoorlijke
badplaats San-Sebastiaan, waar hof en regeering des zomers vertoeven, hadden
verzekerd, dat hunne regeeringen geenerlei bezwaar hadden tegen het stellen van
een krachtig ultimatum, daaraan zelfs hun moreelen steun niet zouden onthouden,
meende het Madrilleensche kabinet de delicate quaestie met genoegzame
voorzichtigheid te hebben behandeld en maakte het aanstalten tot de uitvoering zijner
bedreigingen over te gaan. Doch aan Spanje's zuidkust, in de havens van Cadix en
Lissabon bleef eene sterke internationale vloot van oorlogsbodems zich in observatie
posteeren om op Spanje's handelingen nauwlettend toe te zien totdat het incident
geheel was begraven en op die wijze het Marokkaansche rijk
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eene niet weinig geprononceerde proeve van de Europeesche eensgezindheid te
geven, die te Marokko en Fez niet ongaarne gezien zal zijn geworden. En inderdaad
zijn de belangen, voor de gëinteresseerde Mogendheden in de Marokkaansche quaestie
betrokken, van dien aard, dat zij een dergelijk wantrouwen voldoende wettigen. Door
de veranderde omstandigheden van de laatste tijden heeft dit vraagstuk eene politieke
beteekenis gekregen als de internationale problemen van den Balkan en Oost-Azië,
die berekend zijn geheel Europa onder de wapenen te brengen; sedert het imperialisme
in zijn meest strengen vorm gaat zwijgen en de jacht naar grondgebied plaats maakt
voor de zucht naar verovering van invloedssferen en nieuwe afzetgebieden voor de
producten van de nationale nijverheid en industrie, sedert het mercantilisme de
economische belangen naast de uitsluitend politieke voordeelen zulk een belangrijke
plaats heeft doen innemen in de overwegingen bij het aangaan van diplomatieke
tractaten, sedert de oude verhoudingen in de internationale staatkunde geheel
omvergeworpen zijn, men de oude afscheidingen heeft zien vervallen, vroegere
tegenstanders geallieerden zien worden en allerwege nieuwe bondgenootschappen
zijn verrezen, sedert dat alles zich duidelijk heeft geopenbaard, is de Marokkaansche
quaestie van hare schijnbare onbeduidendheid van vroeger ontdaan en een zoo
beteekenisvolle factor geworden in de tegenwoordige politieke constellatie van het
Europeesche werelddeel, dat de kabinetten der Mogendheden haar bij hunne
welbekende combinaties de volle aandacht, die prins von B i s m a r c k haar reeds
vroeger toekende, schenken. Marokko is niet meer het onbekende land der klassieke
piraten; de onderzoekingsreizen van de wakkere geografen der negentiende eeuw,
die geheel het zwarte werelddeel van zijn geheimzinnige onbekendheid hebben
ontdaan, de ondernemende pogingen van B a r t h , R o h l f s , O s c a r L e n z ,
S c h w e i n f u r t h en ettelijke Fransche geleerden, hebben ook Marokko niet ontzien
en het schoone woestijnland binnen den kring der exacte wetenschap getrokken.
C o o k en L i s s o n e hebben de toeristen op menige trip door het schilderachtige
Moorsche rijk rond-
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geleid en talrijke werken, impressies van land, volk en zeden, van de hand van hen,
die van Afrika's noordkust eene speciale studie hebben gemaakt, hebben medegedaan
om den nevelachtigen sluier, die daarover hing, te verbreken. Een steeds nauwer en
nauwer wordende gordel van beschaving heeft de wetenschap om het eertijds
geïsoleerde keizerrijk getrokken, de koloniseerende Europeesche staten volgden haar
op dien weg en thans zien de zonen der zonnige woestijnen zich aan alle zijden
omringd door de bezittingen hunner blanke broeders, die begeerige blikken werpen
op het vruchtbare Moorsche land en wier hebzuchtig imperialistisch streven deze
quaestie tot een zoo groot en steeds dreigend gevaar voor den wereldvrede heeft
gemaakt. Frankrijk, dat in Afrika alle andere landen bij den wedloop naar grondbezit
is voorgegaan, had in 1847 onder L o u i s P h i l i p p e door de verovering van Algiers,
nadat de hertog van Aumale in smadelijke gevangenschap A b d e l K a d e r had
weggevoerd, aan de noordelijke stranden vasten voet gekregen; de gunstige ligging,
het gezonde klimaat en de productiviteit van den bodem maakten het tot eene bezitting
van groote waarde, zoodat het niet te verwonderen viel, dat het begeerde Tunis aan
dit gebied toe te voegen en in 1882 van de invallen van bergstammen gebruik maakte
om na eene korte expeditie over dit land zijn protectoraat af te kondigen,
niettegenstaande de hevige verbolgenheid, die dit opwekte bij Italië, in welks handen
Tunis zich krachtens handel, taal en bevolking feitelijk reeds bevond. En in den tijd,
die er ligt tusschen deze beide belangrijke stappen zoowel als daarna, heeft de
Fransche republiek niet opgehouden haar gebied in noord-westelijk Afrika
voortdurend uit te breiden; Ahmadore, Samory, Dahomey en tal van kleine inlandsche
rijken werden van hunne despotische vorsten beroofd en door militaire expedities
onder Fransche administratie gebracht, de groote westelijke helft der Sahara werd
der republiek met andere kleine voordeelen bij het Nigertractaat van 1898 toegekend
en daarmede was het groote, zoo lang nagestreefde doel bereikt: Fransch Soudan
was met Dahomey vereenigd en de bezittingen van Frankrijk aan
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Senegal, Gambia en Rio Grande, die haar reeds van de zestiende eeuw af hadden
behoord, de Ivoorkust, de landstrook ten zuiden van kaap Blanco en het beneden
Congo-gebied waren met de noordelijke bezittingen Tunis en Algiers, goed en
deugdzaam gecultiveerd, één groot rijk geworden, dat door geen onderlinge grenzen
meer werd gescheiden. Maar van het oogenblik af, dat dit resultaat was verkregen,
kreeg het bezit van het nog onafhankelijke Marokko voor Frankrijk eene beteekenis,
groot als die van geen ander vraagstuk; vermeerderd met Marokko zouden hare
bezittingen in Noord-Westelijk Afrika een rijk vormen, hetwelk slechts door
Engeland's Indisch keizerrijk voortaan zou worden gëevenaard. De verovering van
Marokko heet voor Frankrijk een groot toekomstwerk; de vruchtbare streek ligt
geheel in de sfeer, waar haar invloed het meest geldt en de noodzakelijkheid om de
Algiersche grenzen te beveiligen kan door haar als beletsel worden vooropgesteld
om de tusschenkomst van welke Europeesche Mogendheid ook, te dulden. Aangezien
de republiek eene belangrijke Mohammedaansche macht vormt, kan zij niet geringe
pretenties doen gelden op den arbeid van pacificatie en civilisatie, een arbeid, die in
Tunis aangevangen, in Algiers voortgezet werd en reeds zeer gunstige resultaten
heeft opgeleverd; Frankrijk kan met Marokko geen afstand doen van de deur, die in
dat land opening geeft tot den Atlantischen Oceaan. En daarin ligt voor een
overheerschend deel de reden, waarom het nooit zal toelaten, dat het gebied, hetwelk
Oran scheidt van de golven van den Oceaan, aan zijn invloed wordt onttrokken. Dit
ontveinst men zich in de Fransche koloniale kringen allerminst en de heer D u b i e f
heeft als rapporteur voor het budget van buitenlandsche zaken bij de jongste
begrootingsdiscussies in het parlement op dit teere punt met meer nadruk en meer
welsprekende openhartigheid de aandacht gevestigd dan totnutoe was geschied.
Echter houdt de Marokkaansche quaestie behalve het vraagstuk omtrent grondgebied
in het keizerrijk zelve, voor Frankrijk en voor elke andere geïntereseerde
Mogendheden een niet minder groot belang van strategischen aard in zich besloten;
naast
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een vruchtbaar land toch is Marokko uit krijgskundig oogpunt beschouwd van groot
gewicht, daar het op zijn kust plaatsen heeft als Tanger, dat, doelmatig versterkt,
tegenover Gibraltar den ingang tot de Middellandsche zee zou kunnen beheerschen.
Meer dan eenige andere zeemogendheid is het voor Frankrijk noodzakelijk, dat de
directe verbinding tusschen Middellandsche zee en Atlantischen Oceaan ongestoord
blijve, omdat alleen zoodoende zijne eskaders met elkander voortdurend in contact
kunnen blijven; Frankrijk, dat zich met zooveel moeite in Bizerta een oorlogshaven
heeft geschapen, die tegenover Gibraltar dezelfde rol heeft te vervullen als indertijd
Cherbourg tegenover Portsmouth en dat in Toulon zijne sterkste arsenalen bezit, zou
het niet kunnen aanzien, dat Tanger of eenig ander versterkt punt op Marokko's
Noordkust meer werd dan een neutrale vrijhaven. Bij gebrek aan een vrije doorvaart
zou een mogelijke oorlog met Engeland en zijne respectieve bondgenooten de
republiek beletten met een groot, een krachtig deel zijner marine te ageeren, waartegen
slechts het fameuse plan van een kanaal van Noord- naar Middellandsche Zee
voldoende zou baten; een eventueel protectaat of annexatie van Marokko door een
andere Mogendheid zou haar Afrikaansch rijk in gevaar kunnen brengen en bovendien
aan hare uitgebreide handelsrelaties met het keizerrijk onnoemlijk veel schade voor
altijd toebrengen. Zijn dus de belangen, die voor Frankrijk in de Marokkaansche
quaestie zijn betrokken, waarlijk wel van dien aard, dat het ongetwijfeld zeker is,
dat ze de regeering te Parijs niet voor een oorlog zullen doen terugdeinzen, de redenen,
waarom het kabinet van St. James zich zoo uitermate voor dit internationale vraagstuk
interesseert, zijn niet minder gewichtig. De quaestie van Marokkaansch grondbezit
neemt hierin slechts een secundaire plaats in; hoewel Engeland, welks koloniale
ontwikkeling een deel zijner historie is en hetwelk zoodoende in staat is geweest die
landstreken uit te zoeken, die naar zijne begrippen het best voor ontwikkeling vatbaar
waren, van dat vruchtbare land zeker niet afkeerig zou zijn, heeft
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het toch, deels geleerd door zijne talrijke moeilijkheden der laatste jaren, in
internationale verwikkelingen zijn imperialistisch streven in zooverre beperkt, dat
waar gebiedsvergrooting geen noodzaak scheen, het er voornamelijk op bedacht was
zijn invloed over de betwiste landstreken uit te breiden en niet onmatig veel verspreid
liggend gebied aan zijne administratie te behoeven te onderwerpen, gelijk zijn
voorbeeld in de quaestie van Portugeesch Oost-Afrika der wereld kon toonen. Uit
dat oogpunt wenscht het Britsche rijk, ook met het oog op zijne belangrijke
handelsconnecties in Marokko en het groote aantal Engelsche deelhebbers in de
Moorsche staatsschuld, niets liever dan de strenge handhaving van den status quo in
het Moorsche gebied en al droomt het ook van concessies voor spoorweglijn en
telegraafaanleg van Kaapstad naar de noorderkusten, gelijk het al druk bezig is Caïro
met de zuidelijkste punten aaneen te schakelen, slechts vanwege het strategisch
belang interesseert Albion zich dermate sterk bij de Marokkaansche quaestie. Met
niet te miskennen zekerheid hebben indertijd de Lagerhuis-debatten, naar aanleiding
van G i b s o n B o w l e s ' vragen ontwikkeld, aangetoond, dat de groote vooruitgang
in de krijgskundige wetenschap in de laatste jaren, Gibraltar zijn spreekwoordelijk
geworden aureool van onneembaarheid heeft ontroofd, dat met de moderne
moordwerktuigen van groot kaliber de beroemde rotsvesting van de Spaansche
landzijde af gemakkelijk kan worden bestreken en door een leger van ongeveer
40.000 man ingesloten en veroverd. Niet zonder zorg zag men het dan ook te Londen
aan, dat Spanje zijne vestingwerken rondom deze stad gevaarlijk versterkte en met
veel nauwkeurigheid werd naar een punt gezocht, dat de plaats van het nu
onvruchtbaar geworden Gibraltar kan innemen. Reeds is St. Vincent, het
zuid-westelijkste punt van het bevriende Portugeesche rijk, genoemd, maar de
Engelsche regeering heeft er geen geheim van gemaakt, dat eene bezitting op
Marokko's kust, die dan in allerijl zou worden versterkt, het eigenlijk doelwit is en
met cynische kalmte bespraken de toongevende bladen de quaestie, welk punt
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het meest de eer waardig was tot zulk een Europeesch Port-Arthur te worden verheven.
Voor Engeland is het beheerschen van de straat van Gibraltar eene gebiedende
noodzakelijkheid, uit zijn politiek roofstelsel voortgesproten; het moet ten allen tijde
zeker zijn van den kortsten weg, die naar Egypte, naar zijn Indisch keizerrijk leidt;
het moet bij eene plotselinge gewelddadige oplossing der Oostersche quaestie zijne
kruisers in de haven van Constantinopel kunnen brengen; het moet ook op eene
oproerige beweging onder de Italiaansch gezinde bewoners zijner Malthezer kolonie
het oog houden. Eene bezitting, die het uitmuntend zal kunnen versterken, op Afrika's
noordkust, is het dus, waarnaar Engeland ter vervanging van Gibraltar streeft en dat
temeer, sedert Spanje telkenmale meer blijk geeft van sympathieën in de richting
van Napoleon III's idée eener groote Latijnsche Unie, die het kabinet van St. James
niet anders dan onaangenaam zou kunnen zijn. Engeland, dat op alle punten van den
aardbodem zijne koloniën heeft, die het telkenmale hinder en last veroorzaken, moet
zich door alle zeeën met zijne marine vlug en doeltreffend kunnen verplaatsen; het
kan zich niet tevreden stellen met een mogelijken zeeweg naar Indië, die om Afrika's
zuidpunt loopt en het dubieus-loyale Kaapstad onder zijne noodzakelijkste punten
telt. In een beteekenisvollen oorlog toch zou op deze wijze het Britsche rijk voor een
groot deel van de welwillendheid van neutralen, mogelijke open of verborgen
vijanden, afhankelijk zijn en het zouden slechts zeer voordeelige en voor Engeland
even belangrijke vraagstukken zijn, die het kabinet van St. James in zoodanige
oplossing zouden kunnen doen bewilligen. Echter is niet alleen voor Frankrijk, dat
met zijne uitmuntende onderzeesche booten voor Engeland ter zee zulk een geduchte
en gevreesde vijand is, zulk eene ontwarring van het vraagstuk door het stellen van
compensaties, zeer gewenscht; de overige belanghebbende Mogendheden zouden
eene gewelddadige beslissing evenmin gaarne zien en hunnen overigens met eene
bestemming van Marokko's kuststreek in Engelschen geest nog minder genoegen
nemen dan met het aanleggen van een spoorweg van

Onze Eeuw. Jaargang 4

276
Algiers naar Fez als voorlooper eener definitieve bezetting van het keizerrijk door
Frankrijk. Een nieuw Gibraltar in de zeestraat, die de Middellandsche Zee verbindt
met de wateren van den Oceaan, is voor ieder hunner een nadeel in dezen tijd, die
beter dan twee eeuwen geleden het gewicht der Spaansche rotsvesting uit commercieel
en strategisch oogpunt in het licht heeft gesteld. Spanje, dat uit de roemrijke
overwinningsdagen van F e r d i n a n d v a n C a s t i l ï e , die de Mooren terugjoeg
over de blauwe wateren, die Tarik hen had doen overschrijden, toen zij voet zetten
in Europa, de historische traditie tegenover het Moorsche keizerrijk put, waarvoor
het trotsche, romantieke Spaansche gemoed zoo ontvankelijk is, zou eene zoodanige
nieuwe versperring van de straat van Gibraltar al met zeer leede oogen aanzien, daar
dan zijne oorlogshavens Carthagena en Cadix onherroepelijk van elkander zouden
zijn gescheiden, terwijl in het brein van ieder marine-minister plannen leven tot
reorganisatie van de vloot, die door de Amerikanen bij Manilla en Santiago
meedoogenloos werd vernietigd. Uit de meer en meer zich uitende hartelijke stemming
jegens den Franschen nabuur, waarin menig staatsman reeds voorteekenen van een
nauw verbond heeft voorspeld, mag afgeleid worden, dat Spanje zich tegen eene
annexatie van Frankrijk niet zal verzetten; het ligt ook geenszins in de bedoeling van
eenig te Madrid zetelend kabinet van de omverwerping der Marokkaansche dynastie
meer partij te trekken dan eene geringe uitbreiding van zijne Afrikaansche bezittingen:
de strook aan de noordkust om de vijf Presidio's, waaronder Ceuta, die voornamelijk
als verbanningsoord dienst doen en de Sahara-kust van kaap Bojador tot kaap Blanco
met het daarbij behoorend achterland. Maar voor Spanje is het allerminst een
onverschillige zaak welk gezag het aan de overzijde zijner zuidelijke stranden zal
moeten begroeten; er bestaan tusschen het Iberische koninkrijk en het Oostersche
sultannaat geografische, commercieele, moreele en politieke betrekkingen van dien
aard, de bescherming van zich aldaar gevestigde onderdanen maken voor het
Spaansche land de Marokkaansche quaestie,
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waarbij het moreel en materieel zoo grondig is geïnteresseerd als in geen ander
vraagstuk, tot een belang, dat gelijk eens minister S a g a s t a in de Cortez zeide, niet
geringer is dan dat der overige Europeesche Mogendheden. Engeland en Frankrijk,
voor wie dit geschilpunt eene der questions brûlantes is geweest, die wederzijds de
verhouding dikwerf zeer onaangenaam hebben gemaakt, dan ook buitengesloten,
hebben de overige leden van het Europeesch concert in deze quaestie slechts
ondergeschikte belangen, die hun eenig recht tot meespreken geven. Italië hoopt door
Frankrijk in Marokko te steunen, Engeland uit de Middellandsche zee te bannen, om
in in Tripolis de vrije hand te krijgen, terwijl men er te Rome allerminst op gesteld
zou zijn, dat de krachtige Italiaansche vloot, een der steunpunten van het Drievoudig
Verbond, door eene nieuwe sterkte geheel van den Oceaan zou kunnen worden
afgesloten. Rusland, dat reeds vroeger schijnbaar pogingen tot verkrijging van een
maritiem station op de Marokkaansche kust in het werk stelde, komt als vriend en
bondgenoot voor de belangen van de Fransche Marianne op, maar voor dit rijk met
zijn sterk Zwarte-zeeeskader zou het tevens met het oog op een allerminst
onwaarschijnlijken oorlog met Engeland geen gering nadeel zijn, dat het zelfs na de
straat van Constantinopel en de Dardenellen te hebben geforceerd, door een Britsch
Tanger zou kunnen worden verhinderd zijne schepen van deze zijde in het vrije
vaarwater van den Oceaan te brengen anders dan door den breeden omweg door het
kanaal van Suez, dat bij tractaact wel neutraal, maar door het bezit van Egypte, Aden
en Perim feitelijk in Britsche handen is en bovendien door een enkel gezonken schip
kan worden versperd; sticht Engeland zich dus aan de straat van Gibraltar eene nieuwe
vesting als de sterke rots, waarvan het zich na den Spaanschen successie-oorlog op
zoo deloyale wijze meester maakte, dan zou het zijn bondgenoot in de Noordzee al
even moeilijk te hulp kunnen komen als over land, omdat de Oostzee slechts kan
verlaten worden door het Keizer Wilhelmkanaal of door den Sont, dus door de
welwillendheid van, in het mooiste geval genomen, goedgezinde neutrale naburen.
En voor Duitsch-
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land dat even als België groote handelsbelangen in het Marokkaansche rijk heeft te
beschermen, kan het met zijn pangermanistische droomen, die Triest als een zuidelijk
Hamburg en Kiel in zich bevatten, geenszins onverschillig zijn, dat in zoodaning
geval, waartoe de dood van keizer F r a n s J o s e p h allicht aanleiding zou geven,
juist Engeland, waartegen geheel zijn reusachtige vlootbouw is gericht, opnieuw de
gelegenheid zou zijn geboden zijne sterke eskaders te scheiden, terwijl ten slotte
Oostenrijk, welks eenige uitgang naar zee in de oorloghaven Spizza bestaat, het
evenmin aangenaam moet aandoen dien uitweg uit de Adriatische zee versperd te
zien, al kan men te Weenen het ook niet anders dan met vreugde begroeten, dat er
zekerheid bestaat, dat bij eene mogelijke krachtdadige oplossing der Oostersche
quaestie het Oostenrijksch gouvernement noch in Albanië, noch in de Turksche
wateren alleen zal staan en op een sterk, spoedig ter plaatse zijnde Engelsche vloot
kan rekenen tegenover Russische en daarmede samengaande Italiaansche,
Montenegrijnsche en Slavische pretenties. Is er dus wel bij deze beoordeeling der
feiten een geheel reine toekomstmuziek, waarvan wij in dit schetsmatig overzicht
gewaagden, men ziet tevens uit dit conflict van belangen op tal van punten hoe tal
van conplicaties zich wikkelen om dit internationaal probleem van het bezit van een
ten deele onbeschaafd land, waarin de Europeesche industriëen eene al te natuurlijke
en voordeelige afneemster zien en tot welke bloedige botsingen de oplossing van
zoodanig vraagstuk, belangrijk uit commercieel, politiek en zedelijk oogpunt,
aanleiding kan en hoogstwaarschijnlijk eenmaal zal geven, indien de diplomatie zich
hier geen vruchtbaar terrein tot verzoenende werkzaamheden schept of arbritrage
den weg niet baant voor eene vreedzame, rechtvaardige oplossing.
Wonder was het dus waarlijk niet, dat de betrokken Mogendheden in deze quaestie
een naijver toonden om zich bij de finale beslissing de beste positie in het
Marrokkaansche keizerrijk te verzekeren; een naijver, die naast een voortdurend
wantrouwen van elkanders bewegingen in deze
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sfeer, zich voornamelijk uitte in een geregeld voortgezetten strijd om invloed aan
het keizerlijk hof. De Fransche of Engelsche raadgevers, die den Sultan de zegeningen
van het verlichte Westen moesten brengen, streden daar meer voor de belangen
hunner Europeesche regeeringen dan voor den Marokkaanschen vooruitgang; elke
verovering op het persoonlijk vertrouwen of de vriendschap van A b d o e l e l A z i z
door de eene partij behaald, trachtte de andere nationaliteit door invloed op breeder
gebied te compenseeren, zoodat een deel van den haat, dien een man als de
correspondent van The Times, de heer H a r r i s zich zoodoende op den hals haalde
van de zijde der bevolking, die deze intrigues der Christelijke Europeanen zeer goed
bemerkte en doorgrondde, geenszins onverdiend was. Had een der Mogendheden
eene afzonderlijke quaestie met Marokko te behandelen, dan waren de overige er
onmiddellijk met hunne oorlogschepen bij om getrouw toe te zien, dat niets gedaan
werd, dat hunne belangen zou kunnen schaden. Reeds haalden wij boven in dit artikel
een paar van de meest recente staaltjes op dit gebied aan, waarvan vooral dat der
missiën van de Marokkaansche gezantschappen, die twee jaar geleden ons aloud
werelddeel afreisden, zeker niet uit veler geheugen zal zijn gegaan. Van alle zijden
doken toen geruchten op, die voornamelijk het Fransche gouvernement tot doelpunt
van hun argwaan schenen te hebben gekozen; met zooveel zekerheid werd algemeen
door de politieke Europeesche pers de meening verkondigd, dat Frankrijk de
vermoording van een zijner onderdanen en het voortdurend gevaar der strooptochten
van Marokkaansche stammen aan zijn Algiersche grenzen zou te baat nemen om
krachtdadiger tegenover Marokko op te treden en daar zelf het stuur in handen te
nemen, dat minister D e l c a s s é het noodig achtte in den Senaat onomwonden te
verklaren, dat noch van protectoraat noch van annexatie sprake was en dat het
gouvernement te Parijs aan eene verandering van den status quo in Marokko niet
dacht. Dit stelde de Europeesche diplomatieke kringen eenigszins gerust, al bleef
zelfs na deze stellige uitspraak de onrust, dat met het Parijs
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bezoekende Marokkaansche gezantschap geheime onderhandelingen waren gevoerd
en dat men te Fez aan Frankrijk concessies had gedaan, nog geruimen tijd aanhouden.
Trouwens, dank zij de tendentieuze opvattingen en berichten in dit opzicht, deels
door Duitsche, deels door Engelsche correspondenten verspreid, zoekt men algemeen
achter alles, wat in Marokko een onrustbarend aanzien krijgt, de intrigues der Fransche
politici: de invallen der stammen op de grenzen van het Algiersche rijk worden aan
Fransch geld toegeschreven; aan Frankrijks invloed wordt het geweten, dat het
ontwikkelde deel der Marokkaansche bevolking, de eigenlijke Mooren, zich van de
hervormingen hebben afgekeerd, omdat men te Parijs liever de oude barbaarsche
toestanden zag voortbestaan; wijl de geboorteplaats van den pretendent B o e
H a m a r a nabij de grenzen van Frankrijk's koloniaal bezit zijn gelegen, ziet men
zelfs in den bloedigen opstand, die thans het Moorsche rijk teistert, de hand van de
Fransche regeering! Te ontkennen valt echter zeker niet, dat Frankrijk eene
voortdurende werkzaamheid toont aan de Marokkaansche grenzen en bij het jongste
incident weer bewijst van alles, wat daar voorvalt, partij te zullen trekken; zijn dus
als objectief oordeel de Engelsche voorstellingen waarschijnlijk belachelijk overdreven
geteekend, begrijpelijk is het, dat men te Londen met niet geringe zorg aanziet hoe
steeds door opeenvolgende kabinetten de versterking der fortificaties aan de
Algiersche westelijke grenzen krachtdadig wordt doorgezet, terwijl het jongste bezoek
van president L o u b e t aan de Afrikaansche koloniën der republiek, dat ten
duidelijkste de groote aanhankelijkheid der inlandsche stammen aan de tricolore,
waaronder zij in voorspoed en welvaart zijn vooruitgegaan, in het licht stelde, al
evenmin groot vertrouwen kan hebben gewekt. Men voelt het te Londen als bij
intuïtie, dat Frankrijk hier door strategische positie, door kennis van volk en klimaat
in veel gunstiger conditie verkeert dan het Britsche rijk en meermalen is daarom door
Engelsche publicisten der regeering de wenk gegeven het veelbeproefde, ignoble
middel der oude Britsche expansietactiek te volgen en bij de eerst voorkomende
gelegenheid
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over Marokko een Britsch protectoraat af te kondigen, het schoone land dus in bezit
te nemen, voordat de concurreerende Mogendheden daartoe gelegenheid hadden. In
Fransche koloniale kringen is deze gevaarlijke strooming allerminst onbekend en
men heeft daarom de dikwerf aarzelende houding van minister D e l c a s s é scherp
afgekeurd, zijne handelwijze te correct, te vredelievend, in het nadeel der Fransche
belangen gevonden, omdat het in Marokko een levensquaestie is voor Frankrijk,
waarin nooit als te Fashoda een stap kan worden teruggeweken. Het is echter een
onomstootelijk feit, dat Frankrijk in de Marokkaansche quaestie zonder Spanje's hulp
zeer ongunstig zou komen te staan. Voor een goed deel toch heeft het kabinet te
Madrid bij eene gevaarlijke wending van dit internationaal probleem de troeven in
handen en het is dus wel aan te nemen, dat wie ook tegenover Marokko iets in den
zin mocht hebben, altijd zal trachten Spanje voor zijne plannen te winnen. Voor
Frankrijk is het van het hoogste belang Gibraltar van de landzijde te kunnen naderen,
daar, gelijk wij reeds vroeger zeiden, deze rotsvesting met de tegenwoordige
oorlogsmiddelen volstrekt niet onneembaar meer is en volgens deskundigen zelfs
door een leger van niet meer dan 40.000 man zou kunnen worden veroverd; Engeland
daarentegen zou het daarom zeer onaangenaam zijn het niet onbeteekenende
Spaansche leger tot vijand te krijgen en Gibraltar ernstig bedreigd te zien.
Waarschijnlijk echter zal Spanje, dat de integriteit van Marokko wenscht te bewaren,
hierbij niet de politiek van allianties volgen en alle mogelijke moeite doen neutraal
te blijven, zeker niet voor het behoud der tegenwoordige dynastie in Marokko een
oorlog wagen. Voor Frankrijk zou zulk een neutraliteit echter bepaald ongunstig
moeten heeten, omdat het zoodoende Gibraltar niet zou kunnen in bezit nemen en
in het Moorsche keizerrijk niet tegen Engeland opgewassen zou zijn; de toenadering
tot Frankrijk en het zeker niet onmogelijke denkbeeld, dat het alsdan Gibraltar, dat
aloude stukje van den vaderlandschen bodem, weer zou terug krijgen, maken derhalve
Spanje's neutraliteit
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allerminst tot eene vaststaande zekerheid. En al heeft een der leiders der
republiekeinsche partij, Labra nog onlangs in een interview zich in dit geval openlijk
voor samengaan met Engeland uitgesproken, omdat in die richting veel meer Spanje's
belangen liggen, de algemeene gezindheid, die door de personen van gezag als de
prins van Asturië, Sagasta, Silvela, Romero Robledo, de hertog van Rivas en
maarschalk L o p e z , kortgeleden in Le Figaro werd uitgesproken, is bepaald
Franschgezind en te sprekend dan dat het mogelijk zou zijn die op zulk een belangrijk
punt te trotseeren. Voor Engeland zou in dit, niet licht denkbare geval, zijne
vriendschappelijke alliantie met Portugal van niet gering belang zijn; aangezien de
bepalingen van deze verbintenis, waarvan velen niet eens een geschreven tractaat
als basis vermoeden, nimmer bekend zijn geworden, is het onmogelijk na te gaan in
hoeverre Portugal in den mogelijken oorlog actief of passief zou optreden, temeer
nog daar het hier met gevaarlijker vijanden te doen zou krijgen dan met de
ongelukkige Zuid-Afrikaansche republieken, indien het de handelingen van B e i r a
herhaalde. Onmogelijk is echter geenszins de veronderstelling, dat koning C a r l o s
met zijne groote toegenegenheid voor het kabinet van St. J a m e s , die herhaaldelijk
is gebleken en door zijn bezoek aan Londen officieel is getoond, Engeland krachtdadig
zou steunen en al valt op de Portugeesche vloot niet te rekenen, voor het Britsche
gouvernement is het geen gering voordeel, indien het zoo nabij het betwiste punt
over de uitmuntende Portugeesche soldaten zou kunnen beschikken; in het westelijk
gedeelte van het Iberische schiereiland zouden vlootvoogden en legercommandanten
bovendien een strategische basis bezitten, die zeer zeker niet verwerpelijk kan worden
genoemd. En niettegenstaande deze voordeelen, die weliswaar zeer onzeker maar
toch geenszins problematisch zijn, schijnt men te Londen liever te wenschen het
netelige Marokkaansche vraagstuk in der minne af te doen dan aan de wapenen
eenmaal de beslissing over te laten, zoodat tijdens het ambassadeurschap van den
tegenwoordigen Engelschen gezant, sir
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E d m u n d M o n s o n , reeds meermalen pogingen zijn gedaan om in verband met
andere, tusschen beide rijken hangende questies, ook dit internationaal geschil voor
goed te vereffenen; onderhandelingen, die naar algemeen is beweerd, bij koning
E d u a r d 's onlangs aan Parijs gebracht bezoek en de hartelijker stemming, die daarvan
tusschen beide landen het gevolg is geweest, met kracht zijn hervat. Dat daarbij,
gelijk Le Gaulois had vernomen, eene verdeeling van het Marokkaansche territoir
ter sprake zou zijn gekomen in dien zin, dat Engeland de haven van Tanger zou
verkrijgen en Frankrijk daarvoor de vrije hand zou laten bij de uitbreiding der
Algerijnsche grenzen, achten wij onmogelijk om aan te nemen; de entente is dan ook
meermalen besproken in dier voege, dat Engeland door geenerlei bezwaren aan te
voeren tegen eene Fransche bezetting van Marokko en eenige kleinere concessies
aan den buurman aan de overzijde van het Kanaal te doen, dezen zou bewegen tot
het opgeven van zijne onverzoenlijke houding ten opzichte der bezetting van Egypte
en eene oplossing der lastige New-Foundland quaestie in Engeland's voordeel, waarop
men te Londen hoogen prijs stelt. Zulk eene oplossing zou Frankrijk zeker wel
aanlokken; slechts zou Frankrijk bij eene mogelijke verovering geen geringe
moeilijkheden ondervinden. Het voorbeeld van Italië's treurig avontuur in Abessynië
werkt afschrikwekkend in dit opzicht, de moeitevolle verovering van Algiers zal nog
in menig Fransch geheugen onaangename herinneringen hebben achtergelaten en
reeds thans, nu Frankrijk na den verradelijken overval zijner troepen op eigen
grondgebied, eene expeditie tegen Figuig gaat uitrusten, maken de Berber stammen
zich gereed den heiligen oorlog te gaan prediken. Deze moeilijkheden zijn het
misschien wel voornamelijk, die Engeland in de Marokkaansche quaestie zoo
toegevend jegens Frankrijk maken, maar het mag juist daarom de vraag heeten of
men te Parijs tot de door Engeland in zulk eene compensatie geeischte offers bereid
zal worden gevonden. Is eenmaal tusschen Frankrijk en Engeland eene regeling
getroffen, of door een arbitragetractraat de vreedzame oplossing verzekerd, dan zal
het
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niet moeilijk blijken met Spanje tot een accoord te komen en de overige
belanghebbende Mogendheden op verschillende wijze tevreden te stellen; kunnen
daarentegen de beide hoofdzakelijk geïnteresseerde partijen niet tot eene overeenkomst
geraken, dan laat de zaak zich meer gecompliceerd aanzien, daar dan de vraag moet
geopperd worden aan wiens zijde de overblijvende grootmachten zich zullen scharen.
Duitschland toont telkens meer belang in het Marokkaansche vraagstuk en het is nog
niet zoo heel lang geleden, dat de Independance Belge wist te berichten, dat men in
politieke kringen te Berlijn was teruggekomen op de schikking die voor eenige jaren
had geleid tot Duitschland's neutraliteit bij een eventueele regeling der Marokkaansche
quaestie, zoodat men zich in de Germaansche rijkshoofdstad overtuigd achtte, dat
de Fransche minister van buitenlandsche zaken zich bij eene noodzakelijk gebleken
oplossing van het vraagstuk meer tot Duitschland dan tot Engeland zou wenden.
Binnen zes jaar tijd, heeft men reeds geprofeteerd, kan Duitschland in het Kanaal
over grooter vloot beschikken dan Engeland of Frankrijk daar in korten tijd zouden
kunnen bijeenbrengen, zoodat het dus op de Atlantische en Middellandsche zeekusten
een woordje zou kunnen meespreken. Keizer Wilhelm werkt geheel in den geest der
pangermaansche manifesten om Duitschland over geheel de wereld uiterlijke macht
te verschaffen; hij is niet sentimenteel uit familierelaties, want hij koos Turkije's
zijde tegen Griekenland, schoon zijne eigene zuster hertogin van Sparta is en hij zal
dus waarlijk Engeland niet sparen, omdat zijn oom de aloude kroon van A l f r e d
d e n G r o o t e draagt. Er is weliswaar meermalen beweerd, dat in het fameuze
Anglo-Germaansche tractaat, waarvan de bepalingen voor een groot deel onbekend
zijn gebleven, ook de Marokkaansche quaestie behandeld zou zijn geworden en aan
Engeland in Marokko door Duitschland de vrije hand zijn gelaten indien men te
Londen de pangermaansche wenschen, die over Oostenrijk en Turkije naar de
Perzische golf zien, niet zou dwarsboomen; aan de waarschijnlijkheid van deze
combinatie, die in Rusland ge-
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heel de pers de alarmtrom deed roeren, heeft lord L a n s d o w n e ' s korte verklaring
omtrent Engeland's houding op dit punt in het Oosten, die in het Lagerhuis als een
modern soort Monroe-leer werd afgekondigd, reeds alleen den bodem ingeslagen.
En Duitschland, dat zoo dikwijls en zeker niet ten onrechte een agent provocateur
tusschen Londen en St. Petersburg is genoemd geworden, zou dus zeker niet aarzelen
ten opzichte van Marokko die rol tusschen het kabinet van St. James en het
gouvernement te Parijs te vervullen om zoodoende tot de gewenschte toenadering
te komen tot Frankrijk, waarin dit land, dat droomt van wraak over den smaad, het
te Fashoda aangedaan, in zijne dankbaarheid voor keizer Wilhelm's edelmoedigheid,
dan zeker niet langer zou tegenstreven. Voor Engeland echter zou zoodanige
combinatie fataal kunnen zijn; G l a d s t o n e heeft het reeds voorspeld, dat één ernstig
echec met de wapenen in de hand geleden op een deel van den grooten aardbodem,
geheel het gecompliceerde Britsche imperium in het niet zou storten tot leedvermaak
zijner tallooze vijanden, die in neutrale welwillendheid deze ruïne zouden
aanschouwen. Maar het gevaar voor een hevigen oorlog, al zouden ook op lange na
niet alle groote Mogendheden daarin op eenige wijze gemengd zijn, zou in zulk een
geval ongeveer zekerheid worden en zou slechts dan kunnen worden tegengehouden
door vooraf gestipuleerde arbitrage-bepalingen, die zeer zeker voor de menschheid
een weldaad zouden zijn, al kan zelfs den grootsten voorstanders van wereldvrede
en internationale rechtspraak de basis van zoodanig tractaat niet geheel duidelijk
zijn. Arbitrage toch eischt een juist omschreven juridisch onderwerp, dat voor
rechtspraak vatbaar is en in onze dagen, waarin daden als de verdeelingen van het
Poolsche Rijk scherp afgekeurd worden, kan de verdeeling van onafhankelijk territoir
tusschen niet-rechthebbenden daartoe nimmer dienen, kunnen dus slechts de daaruit
voortvloeiende geschillen aan het oordeel van een arbitraal gerechtshof worden
onderworpen, dat over de kern van het geschil dus een eerbiedig zwijgen zou moeten
bewaren.
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Welke van al de door ons opgeworpen premissen eenmaal zal worden bewaarheid,
is natuurlijk onmogelijk met eenige zekerheid te zeggen, maar gemakkelijk valt te
voorspellen, dat de uitslag van den tegenwoordigen burgeroorlog op de gang van
zaken in het Marokkaansche keizerrijk, zoowel uit binnen- als buitenlandsch oogpunt
beschouwd, grooten invloed zal moeten oefenen, zulks te meer, nu bij het ongelukkig
incident op de Algerijnsche grenzen duidelijk is gebleken, dat de sultan van Marokko
nog geenszins in staat is de orde in zijn Moorsch rijk te handhaven; hij zelf althans
en ook de Amel van Figuig schenen den overval van den Franschen
gouverneur-generaal ten zeerste te betreuren en Frankrijk geen enkele moeilijkheid
in den weg te willen leggen bij de militaire tuchtiging, die het den verraderlijken
stammen ging toebrengen. Treedt ten slotte B o e H a m a r a uit den bloedigen
burgeroorlog zegevierend te voorschijn, dan is het wel niet anders voor dezen mogelijk
dan om de Mohammedaansche fanatieke reactie meester te laten in het Moorsche
keizerrijk; hoewel hij, naar de Madrilleensche Imparcial nog kortgeleden wist mede
te deelen, zich als fijn diplomaat en voorzichtig staatsman zeer vriendelijk betoonde
tegenover Joden en Europeanen in het door hem beheerschte gebied, zou hij, eenmaal
definitief als sultan over geheel het keizerrijk uitgeroepen, het aan zijn verleden, aan
zijn optreden, waarbij hij te kennen gaf de vaan der oprecht geloovigen te ontplooien,
aan zijn strijders verplicht zijn die welwillende houding te veranderen in de
fanatiek-onverzoenlijke der Mohammedaansche leer, die het dooden der Christenen
als een heilig werk voorstelt. Hij zou hiertoe gedwongen zijn uit zelfbehoud, omdat
hij zich in het vertrouwen van geheel zijn volk onbegrensd zou moeten indringen en
de verslagen sultan A b d o e l - e l - A z i z evenals andere mogelijke pretendenten
naar het purper, de macht en de bezittingen van het keizerlijk gezag, nog altijd
voldoenden aanhang zouden blijven vinden om hem dat vertrouwen als een
noodzakelijk goed te doen beschouwen. Zulk eene houding zou binnenkort tot
conflicten met de Europeesche Mogendheden aanleiding
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moeten geven; voorwendsels tot een gemeenschappelijke actie tegen het Moorsche
grondgebied zouden niet ver behoeven gezocht te worden, zoodat weldra de gevreesde
strijd in alle hevigheid zou ontbranden, terwijl daarnevens het wel de vraag is of niet,
gelijk het Spaansche gouvernement reeds voorgesteld heeft, alleen de vestiging van
een nieuw, reactionnair gezag den Mogendheden, die de conventie van 1880 hebben
geteekend, tot eene interventie ter bescherming van het leven en de eigendommen
hunner onderdanen aanleiding zou geven zonder zelfs de eerste daden der opgetreden
dynastie te hebben afgewacht; eene interventie, die gelijk bij alle doornige problemen
tot niets, maar ook tot alles denkbaars de eerste stap zou kunnen blijken. Echter, en
de laatste berichten bevestigen dit oordeel ten zeerste, lijkt ons zulk eene overwinning
van den pretendent zeer onwaarschijnlijk. Alom bekend is het, dat het veldwinnen
van B o e H a m a r a minder in zijne eigen schitterende wapenfeiten en de
onweerstaanbare sterkte zijner getrouwen dan in de bewegingloosheid, den overmoed
en de slechte organisatie van het leger van het wettig gouvernement is gelegen. En
al zal dat leger met zijne slechts ten deele met de moderne Martini-Henry, Mauser
of Remmington geweren gewapende en gedeeltelijk op Europeesche wijze geoefende
infanterie, zijne onbeteekenende artillerie, die slechts een half dozijn van het zware
Armstrong-geschut bezit en overigens uit veld- en berggeschut bestaat en zijne veel
waardevoller cavalerie door Engelsche oficieren geoefend en met de antieke zwaarden,
dolken en pistolen gewapend; al zal dat leger niet in korten tijd tot een keurbende
van Turenne of Napoleon Bonaparte te volmaken zijn, sedert de sultan en zijne
raadgevers blijk hebben gegeven den toestand waarlijk ernstig in te zien en B o e
H a m a r a niet meer beschouwen als een opstandeling, die door enkele gelukkig
geslaagde goocheltoeren zich het vertrouwen zijner aanhangers heeft verworven,
zoodat men deze laatsten slechts behoefde te doen gevoelen, dat ook voor hen
welgerichte kogels het doodend lood inhielden om ze op de vlucht te doen slaan;
sedert van uit Fez met geestkracht is geageerd, is reeds veel van
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het door den pretendent gewonnen terrein teruggenomen. Het beleg van Tetuan is
opgebroken moeten worden, El M e n e b h i , die voortdurend actief in de weer is,
heeft den opstandelingen ernstige slagen toegebracht en de aanhangers van den
pretendent hebben blijken gegeven allesbehalve eensgezind meer te zijn, terwijl de
geruchten, dat een nieuw avonturier tegen het gezag van den sultan was opgestaan,
geheel bezijden de waarheid werden bevonden en de oudere broeder van den sultan,
wien men deelname aan den grooten opstand toedichtte, integendeel uit Mequinez,
waar hij gevangen zat, werd losgelaten en tot gouverneur van Fez benoemd. Al is
het dan ook nog allerminst zoover, dat de wettige regeering de rebellen reeds meester
is, zooals de Spaansche premier S i l v e l a dezer dagen verklaarde, toch schijnt het
geenszins meer aan twijfel onderhevig of A b d o e l - e l - A z i z moet over de
reactionnaire beweging zegevieren, doch van groot belang is daarbij de vraag of hij
hierin zal slagen zonder als uiterste krachtsinspanning de ontrouwe stammen tot zich
terug te roepen door zijn hervormingspogingen op te geven en als eenig beschermer
van dit laatste Mohammedaansche bolwerk in Afrika's westen op te treden. Want al
zou men zelfs in dit geval een verzoenend, gematigd karakter in zijn optreden tegen
de Europeanen en hunne zeden blijven waarnemen, slechts dan, wanneer hij zonder
deze uiterste poging om zijn gezag te handhaven, zegeviert, zal de hervormingsgezinde
partij in Marokko sterker dan te voren staan tegenover hare reactionnaire
tegenstanders, zal haar kracht gebleken zijn groot genoeg om elk verzet te breken
en zal zij rustig voort kunnen gaan den weg te bewandelen, die alleen kan leiden tot
Marakko's heil en duurzame onafhankelijkheid. Voor niemand, die de verhoudingen
der buitenlandsche politiek ernstig heeft bestudeerd, is het een geheim, dat Marokko
de factor is, waar zeker de laatste groote strijd over de opperheerschappij in de
Middellandsche zee zal moeten worden gestreden; dat Marokko is een land, dat in
zijn tegenwoordigen half-barbaarschen toestand slechts door den naijver der
Mogendheden in stand blijft; dat

Onze Eeuw. Jaargang 4

289
Marokko, wanneer op haar kust aan de overzijde van Algiers eenmaal werkelijke
versterkingen zijn aangelegd, die Gibraltar's waarde als vesting ook van de zeezijde
tot nihil terugbrengen, voor Engeland een zoo begeerlijk bezit is, dat het Jingoesch
imperialisme zijne handen zal uitslaan en dat Marokko, eenmaal gezegend met een
Europeesch protectoraat om het volk en zijn sultan te redden tegen eigen en
uitheemsche overweldigers, voorgoed verloren is als onafhankelijk rijk en zich na
de gebruikelijke plechtigheden, misschien wanneer door uitlanders goudmijnen zijn
ontdekt, voorgoed ingelijfd zou zien onder eene regeering, waarbij het niet past en
die geen recht geeft te verwachten, dat het zijne nationale zeden, gebruiken en karakter
zou begrijpen. Marokko kan slechts onafhankelijk blijven door eigen kracht, Marokko
moet zich hervormen en in zijn nieuw getint gewaad zich beschaafd toonen in den
waren zin des woords; het moet den mogendheden geen enkel voorwendsel, geene
de minste of geringste aanleiding tot intervenieeren in zijne binnenlandsche
aangelegenheden verschaffen, die voor zijn volksbestaan noodlottig zou kunnen
worden. Op die wijze zou het der steeds sterker wordende beweging naar
rechtvaardigheid ook tegenover weerlooze vijanden mogelijk maken zich tegen een
Marokkaanschen roof te verzetten, hetgeen ondoenlijk zou blijken, indien zeeroof
en niet beteugelde onordelijkheden aan de grenzen inmenging noodzakelijk maken;
op die wijze ook zou voor de Europeesche Mogendheden niets te verdeelen vallen
en elk ereden tot bloedige botsing op dit punt van den aardbodem althans zijn
weggenomen. Wel leert B u d g e t t M e a h i n , de groote vriend en ijverige vorscher
van de Marokkanen, ons in zijn Moorish Empire en The Moors, dat de Berbers, die
hij naast de overige bestanddeelen der bevolking, de Arabieren, de negerslaven,
welke de eigenlijke Mooren, de Afrikaanders zijn en de Joden als de oerbewoners
kenmerkt en waarvoor hij de grootste bewondering toont, omdat zij, hoewel door de
Arabieren overwonnen en Mohammedaan gemaakt, door hun kunstzin, kloekheid
en onafhankelijkheidsgeest voornamelijk tot den roem van
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het Moorsche Rijk in Spanje bijdroegen; wel leert hij dat deze Berbers, in wie de
oude karaktertrekken zijn terug te vinden, doch die thans door eindelooze guerilla's
onder elkander verstrooid in hun bergland leven, hun eeuwigdurend twisten zouden
staken en zich vereenigd, waarachtig eensgezind zouden toonen ingeval een
veroveringsoorlog het land in vreemde handen dreigde te brengen, in welk geval zij,
pal staand naast de Arabieren den overweldiger in zijn bergland heel wat te doen
zouden kunnen geven; - doch tallooze voorbeelden uit den laatsten tijd, uit
Engelsch-Indië, Zuid-Afrika, Algerië en de binnenlanden van het donkere werelddeel
leeren, dat zelfs de afgrijselijkste guerilla wordt onderdrukt, indien Europeesche
expeditiën met hunne veelvoudige overmacht zulks willen; al is het einde ook dikwijls
de verwoesting van een vruchtbaar land, de uitroeiing van een vreedzaam volk, de
logica leert, dat de moderne legermachten met hunne tallooze legioenen en hunne
kunstig bedachte moordwerktuigen de zege moeten behalen. Maar wat onmogelijk
zou blijken voor een half-barbaarsch Marokko, slechts inwendig sterk door ruwe,
alleen bij de nadering van gemeenschappelijk gevaar eensgezinde kracht, zou een
beschaafd Marokko, bezield met verlichte ideeën, fier door eigen achting en sterk,
onafhankelijk door de niets weerstand biedende macht eener hechte, goed
georganiseerde eenheid, vermogen en al zou het slechts langzaam gaan, een
voortzetting der welgemeende politiek van hervormingen van A b d o e l - e l - A z i z ,
een streven, waarvoor veel zedelijke moed behoort en daarom aller steun verdient,
zou het oude rijk der Mooren in de goede baan kunnen leiden. Rijk geworden door
de producten van zijn vruchtbaren bodem, zich verheffend door een nu reeds
opbloeienden handel en industrie, geopend voor het verkeer van geheel de wereld
en niet langer meer het schilderachtige, onbekende rijk der woestijnen, zou Marokko
rustig voort kunnen bestaan naast zijne westersche naburen en zou het doornig
probleem, waartoe zijn strategische ligging onder de Europeesche Mogendheden
voortdurend aanleiding dreigt te geven, voor goed van de lijst der internationale
quaesties zijn gevoerd tot heil van allen, die den vrede liefhebben.
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Naschrift. Er is sedert het tijdstip, dat bovenstaande regelen op het papier werden
gebracht, veel, zeer veel en belangrijk veranderd in den toestand van het
Marokkaansche keizerrijk in het bijzonder, in dien van geheel de wereldpolitiek in
het algemeen - zooveel zelfs, dat daardoor het behandelde vraagstuk eene eigenaardige
wending heeft genomen, die het met een eenigszins anderen blik dan tot nu toe doet
beschouwen. De burgeroorlog is reeds lang geëindigd, tamelijk wel in het geheele
sultanaat heerschen thans de gewone orde en rust en de pretendent B o e H a m a r a
is even plotseling verdwenen als zijn meteoor was opgekomen aan den hemel der
politieke en keizerlijke eerzucht. Nadat eenmaal de opstandelingen het beleg voor
Tetuan hadden moeten opbreken, aarzelde de minister van oorlog E l M e n e b h i
niet lang, maar rukte voorwaarts en slaagde er in met zijn onstuimig Cherifiaansch
heir Tezza en het vijandelijk hoofdkwartier bij verrassing te veroveren. Zoo belangrijk
als deze victorie echter op het eerste vernemen werd geacht, was zij niet, want in de
genomen vesting waren de overwinnaars van gisteren de door den vijand belegerden
en nauw ingeslotenen van heden, terwijl het den sultan na tal van vergeefsche
pogingen onmogelijk bleek zich met het overige deel der keizerlijke troepen bij E l
M e n e b h i te voegen, aangezien meerdere overvallen bewezen, dat de door hem
gekoesterde vrees om in dat geval door de plunderende rooverbenden van zijn
hoofdstad Fez te worden afgesneden niet illusoir was. Zelfs achtte de sultan zijne
residentie niet voldoende beveiligd voor een vijandelijken aanval en een
vertegenwoordiger der Vereenigde Duitsche wapenfabrieken van L ö w e kwam met
het moderne geschut de vestingwerken bewapenen, die dagteekenen uit de dagen
der Sfaadi dynastie van 1594 tot 1668 en die onder den macht dezer heerschers in
Portugeeschen bouwstijl door christenslaven als beschermende verhoogingen om de
stad zijn geworpen. Tezza bracht de keizerlijke troepen bovendien ook geen succes;
de pretendent, die reeds zoo dikwijls door de heilige gouden kogels heette gedood
te zijn, bracht O m a r e l Yo e s s i , die door een in 's vijands handen gevallen
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legerorder des sultans, in een hinderlaag liep, een bloedige nederlaag toe en inplaats
van, zooals gehoopt en verwacht was aan het keizerlijk hof, een voortrukken naar
het vijandelijk kamp, werd weldra een ontruimen van de veroverde plaats een plicht,
door de taktiek voorgeschreven. De overmoed, waarmede de troepen van den
pretendent daarop echter aan het plunderen sloegen, zou zich wreken. De
Marokkaansche spahis overvielen hen bij hun rooverswerk, dreven hen na bloedige
gevechten bij Lilla Mairin uiteen, onderwierpen den machtigen stam der Beni Snassen
en vergunden hun keizerlijken heer, die zich intusschen bij zijn minister van oorlog
had gevoegd, zijn intrede te doen in Oesjda. De moreele gevolgen van deze
beslissende overwinning bleven niet uit, tot in den omtrek van Tandzjer deden zij
zich gevoelen, waar de oproerige Andjera's aan de overheid den vredespalm reikten
en hun gewonen handel op de markten hervatten onder het toezicht der keizerlijke
ambtenaren. En hoewel nog zware slagen vielen te slaan, hoewel kort daarna de
pretendent nog zoodanige macht ontwikkelen kon, dat hij zijn troepen splitste in vier
colonnes, van welke er twee Tezza en Fez belegerden en de beide anderen als
vliegende legers het land afliepen... zijn groote invloed was vernietigd. Meer en meer
week de reuk van heiligheid van zijn persoon, welke alleen daardoor onder de
geloovigen zooveel volgzamen had geteld en welke nu langzamerhand in het ware
licht kwam van den avonturier, voor wien de glans van de koningskroon een te
machtige was om dien te weerstaan. En toen ten slotte door het verstandig aanbod
der Fransche regeering, die hierbij den Engelschen ministers den loef afstak gelijk
Rusland het hun eenmaal deed in Perzië, de sultan met eene leening van vijf-en-twintig
millioen francs een einde gemaakt zag aan het geldgebrek, waarin de kern der geheele
crisis lag, was de strijd weldra ten volle beslist, doortastende maatregelen bleven
niet uit en nog vóór October keerde de heerscher in plechtigen optocht te Fez terug.
Ook zonder zich van zijn vooruitstrevenden weg te hebben laten terugbrengen, had
de sultan zijn macht sterk genoeg gezien om over onmeedogenlooze vijanden te
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zegepralen, niet den alouden invloed van den Islamitischen godsdienst had hij te
hulp behoeven te roepen om zijn rijk van algemeenen opstand te bevrijden en zichzelf
te handhaven op den voorvaderlijken troon.
Doch deze beëindiging van den burgeroorlog is op verre na niet het voornaamste
verschijnsel, dat ten opzichte der internationale Marokkaansche quaestie in het
afgeloopen jaar is waar te nemen geweest. Van oneindig grooter belang is de
toenadering, die de beide grootmachten in dezen strijd, Frankrijk en Engeland, jegens
elkander getoond hebben en die het groote vraagstuk juist in de laatste maand
nogmaals op den voorgrond heeft doen treden. Nadat eenmaal Koning Eduard een
bezoek aan Parijs had gebracht, waaraan een gewichtige politieke beteekenis niet
viel te ontzeggen, dit bezoek door president L o u b e t te Londen was beantwoord
en den beiden ministers van buitenlandsche zaken, lord L a n s d o w n e en
D e l c a s s é , gelegenheid in overvloed had geschonken om voor de groote hangende
strijdvragen eene oplossing in verzoenenden geest te bewerkstelligen; nadat dit alles
als een gewichtig historisch evenement voor de oogen van het verbaasde Europa was
afgespeeld, volgde in October tegelijk met het bezoek van het Italiaansche koningspaar
aan Parijs de openbaarmaking van het permanente arbitrage-tractaat tusschen de
eeuwenlange aartsvijanden van het oudste werelddeel. Reeds toen deden geruchten
de ronde omtrent een overeenkomst tusschen de kabinetten van Londen en Parijs
omtrent eene regeling der groote politieke quaesties, die tusschen beide landen
bestonden; geruchten evenwel, die eerst in den loop van deze maand hunne definitieve
bevestiging hebben gevonden in de openbaarmaking van de zoo lang verwachte
conventie, die ongetwijfeld een der belangrijkste is, welke de twintigste eeuw heeft
aanschouwd in haar jong bestaan en welker vredelievende geest weldadig aandoet
tegenover de gruwelen, die de moderne oorlogswerktuigen den mensch noodzaken
te plegen in den Russisch-Japanschen krijg. Geheel deze diplomatieke overeenkomst
is een pleidooi voor arbitrage en ontwapening; volkomen zonder strijd worden daarin
op afdoende en voor
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beide partijen bevredigende wijze de talrijke vraagstukken geregeld, van elk welker
men nog geen jaar geleden meende te moeten getuigen, dat hunne oplossing
onmogelijk een andere dan een gewelddadige kon zijn, geenszins zonder een beroep
op de wapenen zou kunnen worden beslist. In Newfoundland heeft Frankrijk zijne
historische rechten, voortspruitende uit den vrede van Utrecht van 1713, prijsgegeven
en daarvoor in ruil van Engeland in Afrika met een waardevol land aan de Gambia,
het bevaarbare gedeelte dezer rivier en de Los-eilanden, die op de kust van Fransch
Guinea het eiland Konakry beheerschen, den belangrijken handelsweg door Sokito
met de woestijnstad Zinder verkregen, waardoor Fransch-Soudan thans in
onmiddellijke verbinding staat met het Tchad-meer, hetgeen voorheen niet het geval
was, daar dan de troepen slechts eens in het jaar, gedurende het regenseizoen, den
woestijn zonder oasen konden doortrekken. Betreffende Siam zullen de beide
regeeringen zich met elkander verstaan over de juiste uitlegging van het tractaat van
1896, dat tot zooveel onderlingen strijd heeft aanleiding gegeven en beiden hebben
daarbij nog eens te meer de onschendbaarheid van het Achter-Indische grondgebied
en de handhaving van den tegenwoordigen regeeringstoestand geproclameerd. De
quaestie der Nieuwe Hebriden zal aan eene gemengde commissie worden opgedragen;
inzake Madagascar trekt Engeland het protest van voor eenige jaren tegen de Fransche
invoerrechten terug en de kleinere geschillen betreffende den Chineeschen
invloedsfeer, het Ethiopische en beneden-Nijlgebied, de belangenbotsing in den
Levant, zijn door deze regeling meer dan voldoende op vredelievende wijze geschikt.
En wat nu ten slotte het hoofdpunt der regeling betreft, de Egyptische aangelegenheid
wordt hier als question brûlante tegenover de Marokkaansche vraagstukken gesteld;
beide Mogendheden hebben zich eene groote opoffering, een daad van hoogen
zedelijken moed moeten getroosten, maar zijn daarvoor in beider eigenbelang niet
teruggeschrikt. Frankrijk erkent, al blijft ook in de staatkundige verhouding van het
Khedivaat Egypte tegenover Europa alles bij het oude, door het Britsche rijk
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tegemoet te komen in zake de schuldregeling officieus den reeds bestaanden en toch
niet meer te wijzigen toestand der occupatie, waarin het kanaal van Suez zulk een
groote rol speelt; het verkrijgt echter voor deze erkenning van het kabinet van St.
James de toezegging, dat Engeland zich niet zal verzetten tegen zijn vreedzame
binnendringing in Marokko en dat zijn uitsluitende invloed in het Moorsche keizerrijk
nu in de plaats treedt van de invloeden, die daar zoolang om den voorrang hebben
gestreden, hoewel overigens door beide contracteerende staten de onschendbaarheid
van territoir en regeeringsvorm plechtig zijn gegarandeerd. Een meesterstuk van
diplomatie hebben in deze laatste overeenkomst, die geheel op zichzelf staat in deze
wisseling van tractaten, de Fransche en Engelsche kanselarijen geleverd; de talrijke
doornige punten, die bijzonder het Marokkaansche vraagstuk met zijn uitgestrekt
belangengebied aankleefden, zijn met tact en voorzichtigheid van hunne gevaarlijk
wondende bestanddeelen ontdaan. De quaestie der versterkingen op het Marokkaansch
kustgebied, die als een tegenwicht tegenover Gibraltar den ingang tot de
Middellandsche zee zouden kunnen beheerschen, is uit den weg geruimd door het
eenvoudig verbod tot het opwerpen van zoodanige fortificatiën, dat, zooals graaf
P e r c y in het Hoogerhuis heeft verklaard, zoowel op Melilla als op de hoogten, die
den rechteroever van de Seboe beheerschen, betrekking heeft; de strijd van annexatie
en protectoraat is door het waarborgen van integriteit en onafhankelijkheid van zelf
uit den weg geruimd en wat ten slotte het economisch probleem betreft, Frankrijk
en Engeland behouden beiden hunne veroverde markten en afzetgebieden onder de
schilderachtige zonen van de Zuiderstranden en zullen dezen vreedzamen
concurrentiestrijd moeten uitstrijden door den ijver, het ondernemend vermogen en
de tact hunner kooplieden. Engeland moest reeds in de laatste jaren steeds meer tot
de bekentenis komen, dat Frankrijks invloed, versterkt van uit de zuidelijke woestijnen
en het Tunesaansch-Algiersch gebied, in deze streken voortdurend veld won; het
heeft zich nu een eervollen
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aftocht verzekerd, tegelijk met een belangrijke overwinning in Egypte en de zekerheid,
dat geen Fransche batterijen zijn rots van Gibraltar zullen neutraliseeren en zijn
kruisers den weg naar het Indisch keizerrijk zullen versperren om eenmaal den smaad
van Fashoda te wreken. De republiek daartegenover heeft zich, dank zij minister
D e l c a s s é ' s niet genoeg te loven politiek, een zege zonder wapenen zien
toegewezen in een strijd, waarin een harer vitale belangen op het spel stond, in een
strijd, waarbij het ging om de toekomst van haar koloniaal Afrikaansch rijk en waarin
zij zich niet kon terugtrekken, al had ze dit ook gewild. Een der belangrijkste
internationale strijdvragen heeft hare oplossing gevonden ook zonder dat een toevlucht
tot de wapenen noodig is gebleken; het is een eerste, zij het ook indirecte, victorie
op het practisch-politiek gebied van het beginsel der internationale arbitrage.
Nu eenmaal Frankrijk en Engeland, de beide hoofdpartijen in het Marokkaansche
conflict, tot verevening hunner wederzijdsche belangen zijn geraakt, is de beteekenis
van dit geschilpunt - wij zeiden het reeds in het oorspronkelijk artikel, waarop deze
bladzijden slechts als een noodzakelijk geworden naschrift dienen - uit internationaal
oogpunt ongeveer verloren; een feit, dat allerminst treurig stemt. Want de positie,
die de overige mogendheden in deze quaestie hebben, is van zooveel geringer belang
dan dat der thans tot overeenkomst geraakte concurrenten, dat dit geheel op het
tweede plan werd gedrongen en slechts belangstelling vermocht te wekken,
beschouwingen zag uitlokken te zijnen opzichte in verband met mogelijk
Fransch-Engelsche verwikkelingen. Wel blijkt het uit den toon der Spaansche bladen,
dat het fiere land, dat Castilië en Aragon in zich tezamen vereenigd ziet, allerminst
sympathie voelt voor de overeenkomst, waardoor het zich verraden en verkocht, het
tractaat van Madrid ten opzichte van Ceuta te niet gedaan acht, maar in de eerste
plaats mag niet uit het oog verloren worden, dat het bij Spanje voornamelijk de
historische traditie is ten opzichte van het land der Mooren, die hier een rol speelt,
doch die waarlijk niet belangrijk genoeg geacht
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mag worden om van het kabinet van koning A l f o n s u s te verwachten, dat het
daarvoor alleen ernstige vertoogen tot den quai d' Orsay zou richten. Bovendien heeft
Frankrijk absoluut zich niet onwillig verklaard om met Spanje hieromtrent te
onderhandelen; integendeel, maar het wenschte alleen de groote regeling met den
Engelschen concurrent vóór alles op papier te zetten. Onmogelijk is het dus geenszins,
dat de republiek niet ongenegen blijkt den Romaanschen stamgenoot tegemoet te
komen in zijn wenschen omtrent een deel der Marokkaansche westkust, al was het
alleen maar, omdat deze zich concentreeren in het gebied van den keizer der Sahara
en daardoor de regeering van het vaderland van den held dezer romantische,
eigenaardige, maar toch ontzagwekkende tragi-comedie van L e b a u d y ' s
vorstendroom en practischen handelszin tegelijk, zou verschoond zijn van de uiterst
onaangename taak daarin in te grijpen. Spanje zal bovendien niet vergeten, dat
Frankrijk de verlangde bondgenoot is, die de brug vormt voor eene Latijnsche Unie,
welke het Pyreneesche koninkrijk meer voordeel zal brengen dan eene verbintenis
met Duitschland, terwijl men ten slotte niet uit het oog verlieze, dat zoowel met
Engeland als met Frankrijk door Spanje arbitragetractaten zijn afgesloten, onder
welker bepalingen een regeling als deze zonder twijfel valt. En evenmin als van
Spaanschen kant eenig gevaar voor verwikkelingen dreigt, zal ook Duitschland in
deze regeling ingrijpen. Wel is het waarschijnlijk voor den keizer en zijn
Pangermaansche sympathieën een teleurstelling, dat niet zijn rijk aan de
Marokkaansche kust een goed vloot- en kolenstation heeft kunnen bemachtigen; wel
kan niet worden ontkend, dat eene vestiging van Frankrijk in het Moorsche keizerijk
ook zonder maritieme en strategische steunpunten te mogen opwerpen, eene bewaking,
in tijd van oorlog zelfs een bedreiging kan zijn voor den grooten Duitschen
overzeeschen handel op Oost-Azië, Australië, Zuid-Amerika en Zuidwest-Afrika,
maar Marokko blijft ook onder deze omstandigheden voor economische veroveringen
open, zijn vruchtbare afzetgebieden aan de Middellandsche Zee worden
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door de nieuwe overeenkomst niet opgeofferd aan een enkel staatsbelang en de
Germaansche koopvaardijvloot zal in haar vaart van den Atlantischen Oceaan naar
Levant of Palestina even weinig last ondervinden als zijne oorlogschepen verhinderd
zullen worden in gevaarlijke oogenblikken hun steven naar de Perzische Golf of naar
Constantinopel te richten. Waar door Engeland het behoud der internationale
handelsbetrekkingen is gestipuleerd, is dit voor de Duitsche politiek evenals voor
België als naaste belanghebbende een officieel teeken van de handhaving der
onvervalschte staatkunde van de open deur, en, dit eenmaal verzekerd zijnde, zal
Graaf v o n B ü l o w wel de laatste mogen geacht worden om eenig beletsel in den
weg te leggen aan een tractaat, dat meer dan ooit de aandacht van Frankrijk zal
vestigen op zijn belangen in een zoo vruchtbaar land en het de Triple Alliantie, zijn
zucht naar revanche aan de andere zijde der Vogezen en de Oostersche quaestie met
haar tal van complicaties meer uit het oog zal doen verliezen. Geen enkele
Mogendheid zal de Fransch-Engelsche overeenkomst dus tegenover zich in het harnas
vinden, want Oostenrijk heeft bij de solutie van het Marokkaansch vraagstuk geheel
geen belang en zal zich naar Duitschland's houding richten; Italië ziet thans zijn
vriendschappelijk gezinden nabuur meester van den doorgang, dien zijn vloot behoeft
om in het ruime sop te komen en aan de kusten der Middellandsche Zee, waar het
begeerde Tripolis hemzelf nu meer dan ooit toelacht, terwijl Rusland, nog daargelaten,
dat het door den oorlog in het verre Oosten is gebonden, wel juichen moet bij deze
vestiging van Frankrijk's positie na een onderhandeling met Engeland, die het zelf
heeft toegejuicht en aangemoedigd, al zal het te Petersburg wel eenige teleurstelling
baren, dat geen enkele compensatie bij deze schikking het deel van den Czaar is
geworden, die echter de grootste verdragstrouw niet kan ingeven. Zoo schijnt dus
niets deze verbintenis in den weg te staan en al is de politieke horizont ook op menige
plaats verduisterd, hier breekt althans een stralende zon met schitterenden glans door
de zware wolken heen. En voor de wereldpolitiek is deze schikking daarom
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van niet minder belang dan voor elk der betrokkene naties op zichzelf. Gelijk het
Drievoudig Verbond een hechte steun is voor de verzekering van den vrede en een
waarborg tegen inlijvings- en prestige-politiek in den Levant, gelijk de
Russisch-Oostenrijksche afspraken den Balkanbrand verhinderen uit te barsten, zoo
zal ook de Fransch-Engelsch-Italiaansche entente, door de vorstelijke bezoeken
aangevangen en door deze gebeurtenissen versterkt, de Middellandsche Zee van
overheersching vrijwaren en tevens in ander opzicht op elk der betrokken Staten haar
invloed doen gelden. Italie's belustheid ten koste van Albanië en die van Frankrijk
ten opzichte van Syrië zullen zich beide moeten temperen terwille van andere belangen
en Engeland's nieuw verkregen rechten zullen zijne regeering voorloopig verhinderen
om meer dan noodig is haar aandacht te vestigen op die punten, waar thans Rusland
geacht moet worden zwakker te zijn dan gewoonlijk, in Perzië, in den Balkan, in
Afghanistan, in Thibet, in Oost-Azië bovenal, waar nu een bondgenootschap met
Japan niet zoo licht zal drijven tot een onberaden stap, die een wereldkrijg zou kunnen
doen ontvlammen. Niet alleen eene uiting van den geest des vredes, die meer en meer
de internationale staatkunde gaat beheerschen maar tevens een daad, die daartoe
ijverig zal medewerken, dat is deze conventie; aan een op veel punten ingewikkelden
en zorgelijken toestand is door haar een einde gemaakt en waar zij als practisch
gevolg de straat van Gibraltar en het Suez-kanaal met één slag onzijdig heeft
verklaard, daar is het een feit, dat een belangwekkende historische gebeurtenis het
onmiddellijk gevolg is geweest van de tal van officieele vorstelijke beleefdheden,
die in de laatste twee, drie jaren op keizer W i l h e l m ' s voorbeeld zijn gewisseld
en die, de versterking van den Driebond is er het bewijs van, zooveel tot de
verbroedering der volkeren, zooveel bovenal tot vredelievende onderhandelingen en
diplomatieke ontwarring van gevaarlijke vraagstukken kunnen bijdragen.
Tenslotte ten opzichte van de Marokkaansche quaestie nog een enkel woord over
Frankrijk zelf. Te beweren, dat
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men daar overtuigd is, dat de regeering niet naar bezit van grondgebied in Marokko
streeft, zou werkelijk belachelijk mogen heeten. Reeds voordat deze overeenkomst
bekend was, terwijl nog de onderhandelingen tusschen de gevolmachtigde
ambassadeurs en ministers te Londen en Parijs hangende waren, vermoedde men
uitgebreide plannen en J a u r è s , de groote sociaal-democratische staatsman, zag
zelfs uit de meermalen genoemde tuchtigingsexpeditie van generaal O ' C o n n e r
een militair optreden tegen het Afrikaansche sultanaat groeien. Uit particuliere
brieven, uit de hoogste militaire kringen afkomstig, bleek duidelijk, zoo verklaarde
hij in zijn Petite République, dat tot een grooten veldtocht tegen Marokko was
besloten; het protectoraats-regime was volgens hem reeds in groote trekken vastgesteld
en zelfs candidaten voor den maire-post van Ta n g e r waren opgesteld. Wel werden
deze geruchten tegengesproken en verdween deze Algerijnsch-Marokkaansche
quaestie voor een tijd van het tapijt, maar de krijgstoebereidselen in Zuid-Oran en
C o m b e s ' plotselinge terugkeer wekten opnieuw argwaan en lokten nogmaals bij
voorbaat een hevig verzet uit tegen een onderneming, waarvan men voor Frankrijk
niets goeds verwachtte. En zeer terecht. Want een uitdagend militair optreden zou
groote gevaren tengevolge hebben, niet alleen door den verwoeden, echt Oostersch
volhardenden tegenstand, dien men daar zal ondervinden, maar tevens, omdat
Frankrijk zich niet mag ontveinzen, dat zijn administratie en kolonisten de
inboorlingen van Algerië gedeeltelijk niet weinig hebben verbitterd en dat men dus
voorbereid moet zijn op een oproer, als een tocht naar het westelijk keizerrijk, het
laatste steunpunt van den Islam in het Noorden van Afrika, werd ondernomen. Of
het militaire commando, zoo liet J a u r è s weder zijn stem hooren, vleit zich met de
hoop de regeering mede te sleuren en haar voor een fait accompli te plaatsen, òf de
toebereidselen der militairen tot een langdurigen, 200.000 man vorderenden en
ettelijke honderden millioenen kostenden oorlog hebben met goedkeuring der
regeering plaats en op haar bevel. Thans echter behoeft niemand zich meer
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door opeenvolgende grensincidenten angst te laten aanjagen. Frankrijk heeft het niet
langer noodig zich haastig te verzekeren van een gebied, waarop het vroeger om den
voorrang strijden moest, doch hetwelk de nu gesloten conventie aan zijn invloed
onverdeeld heeft toevertrouwd. Ook in dit opzicht werkt dus de gesloten overeenkomst
vredelievend en militaire operaties zullen door de regeering te Parijs zelf allerminst
gewenscht worden nu een langzame en veel zekerder pacificatie haar is toegestaan
om haar invloed over het begeerde rijk uit te breiden. Het schrikbeeld eener herhaling
van den Algierschen onderwerpingsstrijd met zijn langdurig verloop is thans voor
goed geweken, spoorwegen en handelsconnecties zullen moeten medewerken tot het
gewenschte doel. Een der eerste openbare werken, die van de te sluiten leening zullen
worden bestreden, is een spoorlijn van Zuid-Oran naar Tandzjir en daarna zullen Fez
en Tezza aan het Algerijnsche net worden verbonden, zoodat reeds alleen daardoor
de grens meer in naam dan inderdaad zal blijven bestaan. Een protectoraat, een
inbezitneming zal niet volgen, maar wel zal meer en meer, ongemerkt voortschrijdende
bijna, Frankrijks invloed zich uitstrekken over den sultan en zijn hof en hem bijstaan
in zijn moeilijke regeertaak in vooruitstrevenden geest. Dat men in Algerië over de
verkregen oplossing tevreden is, spreekt wel van zelf en ook de Marokkaansche
stammen schijnen al evenmin ongeneigd om den gunstigsten invloed van den
gouverneur-generaal en zijn raad te erkennen en zich met Frankrijk te verstaan tot
groot nut van land en volk. In Tunis het laatst heeft de republiek getoond de macht
van koloniseeren te verstaan en in tegenstelling met Engeland wijselijk bereid te zijn
aan zeden en gebruiken van volkeren en cultuur tegemoet te komen; geen twijfel dus
of ook naar Marokko zullen de geschiktste personen worden gezonden, omdat dit
van onberekenbaar nut is voor Frankrijk zelf. Zijn grondgebied in Afrika vormt thans
een kolossale, aaneengesloten en onderling goed verbonden macht en wanneer evenals
naar de Tunesaansche zijde Algerië ook naar den Marokkaanschen kant geheel is
ontdaan van den
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beschermingsgordel, waaronder het nu nog gebukt gaat, zal, dank zij het onvermoeide
streven van de koloniale groep der Kamer van Afgevaardigden en haren invloedrijken
president E t i e n n e , de kuststrook een productie- en exportgebied worden, dat veel
ter markt kan brengen, omdat Marokko, wordt het landbouwbedrijf er eenmaal flink
aangepakt, in zijn vruchtbaren bodem de kiemen voor elke bloeiende industrie en
nijverheid in zich draagt. Het keizerlijk bolwerk van den Islam zal misschien geen
onafhankelijk land blijven in den volstrekten zin des woords, het zal zijn oude
karakteristieke, dynastieke regeeringsvormen en gebruiken moeten zien wijken voor
Westersche instellingen, maar het zal in ruil daarvoor worden ontsloten voor de
beschaving, worden ontwikkeld, begiftigd met spoorwegwerken en goede straatwegen;
een orde en rust zullen er heerschen, die de romantische roovertooneelen niet meer
dulden, maar die daarvoor geluk en welvaart aan die streken zullen weergeven.
Niet alles is opgelost op de wijze, gelijk wij verwachtten in het artikel, waarop dit
naschrift slaat. Marokko heeft zijn onafhankelijkheid niet kunnen bewaren in de ware
beteekenis van het woord: met de lijdelijke erkenning van het gesloten tractaat heeft
het den eersten stap gezet op den weg, die tot den almachtigen invloed van een groote
Mogendheid leidt. Maar wel verre van dit te betreuren, geeft deze oplossing reden
tot tevredenheid, omdat in een land, waar de laatste crisis de onmachtigheid van den
heerscher bewezen heeft om orde en rust te bewaren, thans een zachte hand de
gewenschte veiligheid zal brengen tot bloei en geluk van het vruchtbare land, dat
daarbij zijn eeuwenoude gebruiken en gewoonten behoudt. De vooruitstrevende
gezindheid van sultan A b d o e l - e l - A z i z is bijna zijn noodlot geworden, slechts
met moeite heeft hij de fanatieke gezindheid van een groot deel zijner onderdanen
kunnen bedwingen. Frankrijk zal hem in dezen strijd een sterker ruggesteun
verschaffen en daardoor het schilderachtige land der antieke zeeroovers, het zonnige
keizerrijk der Moorsche

Onze Eeuw. Jaargang 4

303
woestijnen mede doen leven in de rij der ontwikkelde volkeren op aarde. En vóór
alles zij men het gedachtig, dat een netelige quaestie als de Marokkaansche tot eene
zoo bevredigende oplossing is gekomen zonder wapengeweld, dank zij het wijs beleid
van vredelievende diplomaten, die hier in het intens belang hunner staten zonder
ophef zijn werkzaam geweest en zichzelf een triomf hebben bezorgd, die tevens een
glorievolle en lichtende zege is geweest van arbitrage en ontwapening, van waarheid
en recht.
Nijmegen, 24 April 1904.
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Mrs. Humphry Ward. Lady Rose's Dochter
Vertaald door Mevrouw Willumier.
Door Johanna van der Waals.
In bijna al Mrs. H u m p h r y Wa r d ' s vorige boeken werden groote vragen
behandeld: het Catholicisme, de moderne godsdienst, sociale toestanden. Dit is niet
het geval in Lady Rose's Daughter; de vraag, die hier gesteld wordt, is alleen: is de
heldin een avonturierster of niet. In dit boek hangt alles er dus van af, of de schrijfster
de heldin zoo voorstelt, dat het oplossen van die vraag de moeite waard is. Er moet
dus een karakter gegeven worden, dat meesleept, in spanning houdt, en dat ten slotte
volkomen begrijpelijk wordt, als bij het einde het antwoord op die vraag gegeven is.
Maar hierin is de schrijfster volkomen te kort geschoten.
J u l i e l e B r e t o n , de onwettige dochter van Lady R o s e , wordt in Brussel
opgevoed. Haar grootvader, Lord L a c k i n g t o n staat haar na den dood van haar
ouders een jaarlijksche toelage toe op voorwaarde, dat hij nooit op eenige wijze aan
het bestaan van het kind herinnerd zal worden. Als J u l i e zeven-en-twintig jaar oud
is, komt zij als gezelschapsjuffrouw in huis bij Lady H e n r y , die haar afkomst kent,
maar het geheim streng bewaart. Deze schikking schijnt voorloopig al heel gelukkig.
Lady H e n r y
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had zich niet vergist, toen zij meende, dat J u l i e met haar meesleepende,
aantrekkelijke persoonlijkheid en haar sociale gaven de persoon zou zijn, die haar
kwijnende salon weer nieuwen luister zou kunnen bijzetten. J u l i e zelf had ook
onmiddellijk het voordeel van haar positie ingezien: zij komt in een kring, waar zij
schitteren en heerschen kan. Zij slaagt volkomen: de Woensdagavonden worden nog
meer gezocht dan vroeger; oude vrienden, die begonnen weg te blijven, nu Lady
H e n r y oud en ziekelijk werd, komen terug, nieuwe gasten voegen zich bij de oude.
Oogenschijnlijk blijft Lady H e n r y meesteres en is J u l i e niets dan dame de
compagnie, maar alleen in schijn. In werkelijkheid weet iedereen, dat J u l i e de
groote aantrekkingskracht is. Niemand is hiervan dieper overtuigd dan Lady H e n r y
zelf. Zij wordt jaloersch, razend jaloersch. Op alle manieren begint zij J u l i e ' s leven
onaangenaam te maken; haar bevelen worden op de vernederendste wijze gegeven;
zij ontziet haar zelfs niet als er vreemden bij zijn. J u l i e draagt dit alles uiterlijk
geduldig; nooit geeft zij een ongeduldig antwoord, de bevelen van Lady H e n r y
worden schijnbaar getrouw opgevolgd. En dus had J u l i e al het recht aan haar kant?
Neen, ofschoon Lady H e n r y moeilijk kan aangeven, waarin haar
gezelschapsjuffrouw te kort schiet, haar gevoel van wantrouwen is volkomen
gerechtvaardigd. J u l i e heeft haar verdrongen; willens en wetens heeft zij van haar
macht om anderen aan zich te binden, gebruik gemaakt, om al Lady H e n r y ' s
bedienden, al Lady H e n r y ' s vrienden op haar hand te krijgen. Ondanks haar
voorgewende nederigheid en gedweeheid laat J u l i e geen gelegenheid voorbij gaan,
haar macht te vergrooten, en hierbij schrikt ze voor geen middelen terug. Nooit
handelt zij rechtuit tegenover haar meesteres, alles tracht zij te bereiken door
draaierijen en leugens. Dit alles doorziet Lady H e n r y , en zij beschouwt J u l i e dan
ook als niets dan een avonturierster, in welke overtuiging zij alleen even aan het
wankelen wordt gebracht, als zij hoort, dat J a c o b D e l a f i e l d met zijn schitterende
vooruitzichten J u l i e tweemaal ten huwelijk heeft gevraagd en dat zij
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hem heeft afgewezen. Lady H e n r y wist niet, dat J u l i e althans de tweede maal
een afdoende reden had, om aan geen huwelijk te kunnen denken; zij had op het
eerste gezicht een hartstocht opgevat voor Kapitein Wa r k w o r t h , een jong officier,
die zich op een veldtocht onderscheiden had en nu hoopte benoemd te worden voor
een belangrijke post. J u l i e neemt zich voor, hem die betrekking te bezorgen; zij
weet, dat zijn kansen gering zijn, maar zij zal al haar invloed ten zijnen gunste
aanwenden. Voor deze taak is zij ten volle berekend; de minister wordt zonder het
te voelen omgepraat, generaals worden gevleid en bewerkt, en J u l i e triompheert.
Wa r k w o r t h , die zich eerst lijdelijk aan haar had overgegeven, begint
langzamerhand haar hartstocht te beantwoorden, maar hij is verloofd met een rijk
meisje en dat voordeel wil hij niet opgeven. De drie weken die hij voor zijn vertrek
heeft, zal hij echter aan J u l i e geven; zij zullen vrienden zijn, vrienden, die elkaar
alles toevertrouwen, die alle vreugde en smart samen deelen. Het uur van vertrek
komt en het afscheid valt zwaar, te zwaar. Niet zoo zwaar, dat Wa r k w o r t h er ook
maar een oogenblik aan denkt, om zijn eigen toekomst in gevaar te brengen en afstand
te doen van een rijk huwelijk, maar zoo zwaar, dat hij J u l i e uitnoodigt, om haar
toekomst, haar eer aan hem op te offeren. Twee dagen zullen zij ver van allen, die
hen kennen, op een klein plaatsje bij Parijs samen doorbrengen en zich geheel aan
elkaar wijden. Maar zoover komt het niet. J a c o b D e l a f i e l d redt J u l i e ondanks
haar zelf en tenslotte brengt hij er haar toe, met hem te trouwen. Dit huwelijk schijnt
niet veel belovend en door alles, wat voorafgaat, meenen wij in staat te zijn te
voorspellen, wat de onvermijdelijke afloop zal zijn. Wij hebben J u l i e leeren kennen
als een intrigante, die bij voorkeur de kromme wegen kiest; als een egoïste, die den
man, die haar liefheeft, gebruikt, als zij hem noodig heeft, hem aanmoedigt, als zij
zijn gelukkigen mededinger wil straffen, en die hem tenslotte uitspeelt tegen dien
mededinger; als een vrouw vol eer- en heerschzucht; als een, die niet alleen
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niet geeft om de gewone conventioneele opvattingen van moraliteit, maar die
hoegenaamd geen moraliteit bezit; als een die niet alleen het niet noodig vindt, de
gewone wetten en gebruiken te volgen, maar die zelfs niet eens de voorwaarde van
ware liefde aan haar minnaar stelt. En die vrouw trouwt, zonder eenige liefde voor
hem te voelen, een man zoo door en door eerlijk, dat hij zelfs de schaduw van een
leugen verafschuwt; een man, zoo weinig ijdel en heerschzuchtig, dat hij de moeite
en zorgen van zijn hoogen stand met vreugde op zich neemt, maar terugschrikt voor
den staat en de eerbewijzen, die er mee verbonden zijn; een man, zoo door en door
moreel, dat het bijna drukkend wordt. Wat moet van zulk een huwelijk komen? Zal
J u l i e niet in wilden opstand moeten zijn tegen den man, die haar van haar minnaar
afhield, die haar in haar diepe vernedering zag en haar overwon; zullen zijn
opvattingen haar niet nu meer dan ooit klein en bekrompen toeschijnen, zijn idealen
onbelangrijk of belachelijk? Zal zijn liefde tegen dit alles bestand blijven? En zoo
hij nog eenige liefde kan blijven gevoelen, zal het hem mogelijk zijn, om nog een
sprankje eerbied of achting te blijven koesteren voor een vrouw, die hij zoo diep
gevallen weet, en die hem dagelijks moet schokken door haar volkomen gemis aan
moreel gevoel? Zal er niet een andere Wa r k w o r t h komen, die er haar toe brengt,
de knellende banden van zulk een huwelijk te verbreken? Als wij een dergelijken
afloop verwacht hadden zijn wij bedrogen; onze gegevens zijn niet juist of de
gevolgtrekking is verkeerd. De schrijfster wil ons doen gelooven, dat D e l a f i e l d ,
hoe critiseerend ook, zijn vrouw blijft liefhebben met een opziende en bewonderende
liefde, dat J u l i e , hoe weinig vatbaar ook voor moraliteit, wordt getroffen door zijn
karakter en hoe heerschzuchtig ook, er in toestemt het hertogdom op te geven, en
dat zij verder voortleven in wederzijdsche liefde en waardeering. Is er iets in J u l i e ' s
vroeger leven, dat ons voorbereidt op deze plotselinge verandering? Er waren twee
feiten geweest, die voor haar pleitten. Het eerste, was, dat zij vriendelijk en zorgzaam
was geweest voor een
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arm, kreupel meisje, dat haar nooit zou kunnen vergoeden, wat zij voor haar deed.
Maar dit feit werpt geen nieuw licht op J u l i e ' s karakter: het was een algemeen
doorgaande trek in haar, te willen behagen, overal en iedereen.
Het tweede feit was belangrijker: zij had tot tweemaal toe J a c o b D e l a f i e l d
en daarmee eer en grootheid afgewezen, en dit feit is het, zegt de schrijfster, ‘dat
haar immer van de avonturierster onderscheiden zou. Zij wilde geld hebben en een
naam. Maar ze wilde er geen te roekeloozen prijs voor geven.’ J u l i e zag volkomen
in, hoe groot die prijs zou zijn. ‘J a c o b D e l a f i e l d ! - neen! - Zij kromp huiverend
ineen als ze aan hem dacht. Een wilskracht, welke zich langzaam ontwikkeld had, indien al de verhalen van zijn school- en studietijd waarheid bevatten, - doch nu,
geloofde ze, onverwinlijk; een mystieke natuur, een asceet; een man, achter wiens
bescheiden of onverschillige houding, als vertrouwde hij nauwelijks zichzelf, zij met
haar scherpen blik op het menschelijk karakter, een eeuwig critiseeren van anderen
vermoedde, en een onverzettelijke, zeldzaam oprechte waarheidsliefde, een man,
tegenover wien men zich altijd van zijn beste zijde moest vertoonen.’ Die prijs is
voorloopig nog te hoog voor J u l i e . Voorloopig, want J u l i e deed volstrekt niet
voor goed afstand van grootheid en eer. Het komt mij voor, dat zij de eerste keer
meer J a c o b nog niet aanneemt, dan dat zij hem beslist afwijst. Ze weet, dat zij
altijd op haar besluit terug kan komen, en J a c o b zelf weet zoo goed, dat haar besluit
niet onherroepelijk is, dat hij na een jaar op zijn vraag terugkomt. Maar nu wordt zij
gedreven door hartstocht en nu is haar manier van afwijzen een geheel andere, zooals
de schrijfster zegt. Maar zelfs nu zet J u l i e de gedachte aan een huwelijk met J a c o b
volstrekt niet uit haar hoofd. Haar hartstocht gaat voor het oogenblik voor, maar als
Wa r k w o r t h haar teleurstelde, dan... ‘Het bloed steeg haar naar de wangen. Als
het zoover kwam, dat men alle gedachte aan liefde op zij moest zetten, alleen denken
moest aan macht.... ja, dan...’ ‘Dan weer - als de liefde niet blijven kon, - macht,
bevredigde eerzucht,
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bleven. Zij wierp een haastigen blik in de toekomst, in de toekomst nà deze drie
weken. Wàt kon ze er van maken?’ ‘J a c o b D e l a f i e l d ? Was het, alles wel
beschouwd, zoo onmogelijk? Eenige minuten dacht zij rustig er over na, wát er
gebeuren zou, als ze met hem trouwde. Toen barstte ze eensklaps in tranen uit, en
schreide - snikte, telkens met een gesmoorden uitroep - een zin uit haar
kloostergebeden - onwillekeurig een God aanroepend, in wien zij maar half geloofde.’
Neen, J u l i e kan nog niet besluiten tot een leven, waarvan zij zoo terugschrikt, het
zal een laatste toevlucht zijn, maar eerst zooveel mogelijk haar hartstocht bevredigen.
De schrijfster heeft gedeeltelijk gelijk, door deze keus onderscheidt J u l i e zich van
een avonturierster. Een avonturierster zou haar doel steeds in het oog gehouden
hebben en er recht op af gegaan zijn. Dit is het, wat J u l i e nooit doet, en bijna had
zij zich dan ook door haar hartstocht laten vervoeren, om de toekomst te vergooien,
die zij zich als de eenig mogelijke voorstelde. Overal treft het mij, dat J u l i e zich
laat leiden door personen of omstandigheden; nooit vormt zij haar leven, of kiest zij
haar weg zelf. Het komt mij dan ook allervreemdst voor, dat de schrijfster
herhaaldelijk van een krachtige persoonlijkheid spreekt. Waarin toont zij die kracht?
Bij L a d y H e n r y stonden een flink karakter twee wegen open: òf zich zelf te
beheerschen en het L a d y H e n r y naar den zin te maken, òf haar eigen weg te gaan
en met haar te breken. J u l i e doet geen van beide, en wordt weggestuurd. Nu staan
haar vrienden klaar: haar vriendin, de ‘Duchess’ zet haar in een gemeubileerd huis;
Dr. M e r e d i t h legt haar litterair werk voor, zij neemt in geen enkel opzicht een
initiatief. Dan haalt Wa r k w o r t h haar over, hem naar Parijs te volgen, maar
D e l a f i e l d vangt haar op, zet haar in den trein en brengt haar naar huis. De
‘Duchess’ neemt haar over en voert haar naar Italië. Dan trouwt J a c o b haar. Het
schijnt mij niet gemakkelijk, iemand te vinden, die zich meer willoos overgeeft dan
Julie.
Maar in dit boek wordt niet alleen een immoreel
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karakter beschreven, het is een boek, waarin niet éen der personen gezonde begrippen
over goed en kwaad schijnt te hebben. Zelfs op de oogenblikken, dat de schrijfster
haar karakters nog zoo slecht niet vindt, toonen zij dit gebrek aan inzicht. Niet alleen
heeft J u l i e in het begin nooit éen oogenblik begrip, hoe groot haar schuld is, als
zij de liefde tracht te winnen van een man, die een ander trouw beloofd heeft, maar
als het haar gelukt is, durft zij ernstig verklaren: ‘Ik ben niet jaloersch nu. Ik ben niet
tegen haar. En - als zij alles wist, - zou zij ook niets tegen mij hebben.’ Het zou
merkwaardig zijn, te weten, waarop zij deze bewering grondt. En dan later schijnt
het haar toe, dat zij niets kiescher kan doen, dan het arme kind, dat nooit aan
Wa r k w o r t h ' s liefde getwijfeld heeft en dat ziek is geworden door de droefheid
over zijn dood, oppassen. Zij voelt niet de brandende schaamte, die het haar
onmogelijk moest maken, de naïve mededeelingen over zijn liefde aan te hooren,
terwijl zij wist, dat Wa r k w o r t h nooit iets anders beoogd had, dan zijn toekomst
te verzekeren en dat zijn liefde voor een ander was.
De schrijfster wil ons Wa r k w o r t h ook niet als volkomen slecht voorstellen.
Als J u l i e hem teleurstelt, en hij weet dat zij voor hem verloren is, dan komt er een
oogenblik van zedelijk bewustzijn, van berouw. Maar zijn berouw bestaat alleen
hierin, dat hij blij is, dat deze zonde hem onmogelijk is gemaakt, en volstrekt niet in
het breken met een grootere. Hij denkt er nog niet aan zijn toekomst op te geven; hij
gaat voort het meisje, dat hij niet waardig is, te bedriegen. En als hij dan stervende
is, dan keert hij toch weer terug tot J u l i e , en met zijn laatste gedachten verraadt hij
weer het meisje, dat hem zoo vertrouwt.
En dit gemis aan inzicht in wat werkelijk goed is, treft ons in allen: in Lady
H e n r y , die nooit een ander gevoel aan den dag legt dan dat van heerschzucht en
jaloezie; in de ‘Duchess’, die geen hoogeren stelregel heeft dan dezen: wat goed is
voor J u l i e is deugd, wat slecht is voor J u l i e is zonde; die daarom J u l i e
aanmoedigt en ondersteunt in haar draaierijen, die man en kinderen
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verlaat, om maanden lang J u l i e op te passen, die juicht in het huwelijk, dat J u l i e
tot hertogin maakt, al weet zij dat het van haar kant gesloten wordt zonder eenige
liefde; in een geheelen kring van personen, waaronder vele achtenswaardige mannen,
die de onkieschheid begaan, als de meesteres van het huis ziek is, heimelijk bij de
gezelschapsjuffrouw hun opwachting te maken; in J a c o b D e l a f i e l d , die de
moraliteit verpersoonlijkt, en die J u l i e , met haar volkomen gemis er aan, boven
alles bewondert en hoog stelt.
Wat de techniek van het boek aangaat, die schijnt mij ook niet altijd onberispelijk.
Om de omstandigheden mogelijk te maken, heeft de schrijfster haar toevlucht moeten
nemen tot een reeks van de treffendste toevalligheden, waarvan elk een beslissenden
invloed op den gang van zaken heeft. Op het kritieke moment, als Wa r k w o r t h in
Parijs is, waarheen J u l i e hem zal volgen, ontmoet hij toevallig J a c o b D e l a f i e l d ,
die toevallig daar ook voor zaken is. Wa r k w o r t h veinst dien middag naar Rome
te zullen vertrekken, maar zeer toevallig ziet J a c o b hem 's avonds weer, en wel
juist als W. een rijtuig neemt; zelfs hoort J a c o b toevallig, dat hij den koetsier beveelt
naar het Gare des Sceaux te rijden. Dit is voldoende om J a c o b , die ondanks zijn
hoogen eerbied voor J u l i e , toch niet veel goeds van haar verwacht, de geheele zaak
te doen begrijpen. Als J u l i e aan het vorige station uitstapt staat J a c o b daar. Maar
hoe zal hij J u l i e dwingen, terug te gaan? Het allertoevalligste komt nog. J a c o b
was juist dien dag in het bezit gekomen van een zeer uitvoerig telegram, waarin de
‘Duchess’ hem meedeelde, dat dien morgen Lord L a c k i n g t o n een beroerte had
gehad, dat de toestand zorgelijk was, dat hij telkens naar J u l i e vroeg, dat zijn
dochter wegens ziekte nog in Florence was, dat de toestand allertreurigst was, dat
zij aan J u l i e ' s huis haar adres in Brugge had gekregen en daarheen had
getelegrapheerd. Waarom de ‘Duchess’ zulk een buitengemeen lang telegram aan
J a c o b zond, die niets met de zaak te maken had, is niet te verklaren,
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tenzij dan voor het gemak van de schrijfster, want niets anders had J u l i e tot
terugkeer kunnen brengen.
Een ander voorbeeld. Het meisje, met wie Wa r k w o r t h verloofd was, bleek
juist J u l i e ' s nichtje, A i l e e n , te zijn en wel haar eenige nichtje. Dit meisje wandelt
zeer toevallig in Zwitserland langs het bankje, waar J u l i e zit en laat daar juist voor
J u l i e ' s voeten een envelop vallen, wat tot een kennismaking leidt. Daar juist op
dit oogenblik de krachten van A i l e e n uitgeput zijn, is zij gedwongen, even bij
J u l i e te komen rusten. En juist op dit oogenblik, nu de twee mededingsters in
Wa r k w o r t h ' s liefde bijeen zijn, hooren zij beiden tegelijk uit een krant het bericht,
dat Wa r k w o r t h dood is.
En toch, ondanks alles, wat tegen het boek ingebracht kan worden, het is niet te
ontkennen, dat het een boek is, dat prettig leest en dat pakt. De stijl is uitstekend, en
men komt toch ook meermalen onder den indruk, dat het een ‘clever’ boek is. Het
is dan ook volkomen begrijpelijk, dat er een Hollandsche vertaling van verschenen
is.
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Onze leestafel.
Verzamelde Gedichten van E d w a r d B. K o s t e r . Rotterdam. W.L.
Brusse.
De gedichten van E d w a r d B. K o s t e r , zoowel zijne eigenlijke verzen als de
eenvoudige, vaak met zeer sprekende duidelijkheid geteekende landschapschetsen
in proza, zijn aan de lezers onzer periodieken zoo zeer bekend, dat het èn onnoodig
èn tegenover den dichter bijna onhoffelijk zou zijn, thans naar aanleiding van de
verschijning dezer verzameling een karakteristiek van hem te geven als van eenen
schrijver die pas ten tooneele verschijnt. Bovendien zijne pöezie spreekt zelve vooral nu wij hier al zijn dichter-arbeid bijeen zien - zeer duidelijk zijn karakter uit.
K o s t e r staat tusschen de oude school en de moderne in; doch gaandeweg is zijne
sympathie meer rechts dan links geleid, dank zij zijne liefde voor den klassieken
vorm. Hij is lyricus, in zoo ver als hij gaarne de stemming, welke natuur- en stadsleven
in hem wekken, neerlegt in kortere gedichten, vaak in sonnetvorm; maar meer nog
is zijne pöezie descriptief of verhalend, niet zelden geïnspireerd door de richting van
Tennyson, zooals het duidelijkst blijkt uit het welbekende ‘Niobe’. Want Niobe - al
is het ontegenzeggelijk te lang - bevat zeer schoone bladzijden, en de schoonste zijn
de descriptieve, die wel duidelijk het kenmerk dragen van des dichters klassieke
studie, maar niettemin zijne persoonlijke scheppingen zijn door het zuiver moderne
gevoel dat er uit spreekt.
Juist daarom wekt bij zulke lezers, die de klassieke oudheid kennen, de kleine
cyclus bewerkingen en vertalingen van beroemde gedichten of fragmenten uit de
oudheid als sleutel bij de bestudeering van K o s t e r s richting en talent zeker
belangstelling.
In deze overzettingen, het goed verzorgde werk van een dichter, die nooit tracht
de moeilijkheid van het origineel te ontduiken, treft ons menige bijzonderheid.
Moderne smaak, in de vrijheid waarmede de breed opgezette, min of meer pompeuze,
homerische hymne op Demeter van een goed deel harer epische versiering wordt
beroofd - of bevrijd, zoo ge wilt - bij de omzetting in een eenvoudig verhaal.
Gelukkige expressie van romantische melancholie
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in de vertolking van T h e o c r i t u s ' ‘Daphnis’, juist gevoel voor humor in de
bewerking van diens ‘Cyclopenliefde.’ En daarnaast vinden wij een kenmerkenden
trek voor des dichters persoonlijkheid in het feit dat M e l e a g e r s dartele minneliedjes
door den Hollandschen vertaler het best worden overgezet, waar de hartstochtelijke
zinlijkheid van het origineel niet al te zeer de grenzen overschrijdt van hetgeen onze
hedendaagsche smaak duldt.
Opmerking verdient bij dit alles de zorg aan de keus der versmaten besteed. Den
hexameter en het elegische distichon verwerpt K o s t e r onvoorwaardelijk. Te recht
vervangt hij dan ook de epische dactylen voor M e l e a g e r in moderne verzen, voor
T h e o c r i t u s ' Cycloop in vroolijk spottende berijmde iambische tetrameters.
Dikwijls ook kiest hij de, sinds U h l a n d s dagen voor het episch verhaal zeer
geliefde, jambische vijfvoeters. Zelfs voor de overzetting van den zesvoetigen jambus
der treurspel-dichters acht hij, blijkens twee wel geslaagde proeven, dat de juiste
maat. Zoo oordeelen velen met hem, o.a. W i l a m o w i t z - M ö l l e n d o r f in zijne
uitnemende vertalingen van Euripides. Toch geeft ons de overzetting van
B u r g e r s d i j k wel het recht om nog eens twijfel te uiten aangaande de juistheid
der stelling, dat de jambische trimeter in de moderne pöezie niet thuis behoort. Zeker,
ik zie de krachtige kortheid niet voorbij in verzen als deze uit E u r i p i d e s ' Alcestis
(K o s t e r p. 370):
en schoon getooid
trad zij voor Hestia's haard en bad aldus:
‘Meest'resse, nu 'k ga dalen onder d'aard',
val ik u voor het laatst te voet en smeek
dat gij mijn kind'ren aanneemt, en den een
een lieve vrouw geeft, d'and're een waardig man.’

maar toch vraag ik mij af, of het karakter van het oorspronkelijke niet duidelijker
aan den dag zou treden in jambische trimeters, b.v. aldus:
En voor het huislijk outer staande bad z' aldus:
‘O Hestia! nu ik moet dalen onder d'aard,
nu vraag ik nederknielend u dees laatste gunst:
Bescherm gij mijn verweesde kind'ren; schenk mijn' zoon
een trouwe vrouw, mijn' dochter eenen eedlen man.’

Wie weet, of niet spoedig de Heer K o s t e r ons het bewijs komt brengen van zijn
juister inzicht, door eene vertaling der geheele Alcestis.
K.K.
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Verzen door L o d e w i j k D e S c h u t t e r , te Rotterdam bij W.L.
B r u s s e , te Antwerpen bij P.J. v a n M e l l e .
In deze zes-en-twintig kleine versjes, van welke er verscheiden de eer van op zoo
fraai papier gedrukt te staan maar heel even waard zijn, kan de belangstellende lezer
L o d e w i j k D e S c h u t t e r leeren kennen als een jongen dichter niet ten eenen
male verstoken van Vlaamsche zangerigheid, begaafd met vrij wat vage melancholie,
ietwat bitterheid tegen het valsche leven, maar ook met open oog voor de eigenaardige
schoonheid van het Brabantsche landschap. Meer dan de vlakke ruime weiden, meer
dan de golvende heiden, boeien hem daar de lange beschaduwde ‘banen’. De boomen
leven voor hem, zij bewegen zich als bezielde wezens om hem, naast hem, zij zijn
het die zijne stemming vertolken. Den aard van die stemming moge het volgende
sonnet doen kennen.
O! in den avond langs de wegen gaan!
Zich in 't mysterie van den nacht begeven
En daar, alleen met zijnen angst, het leven
Te voelen trillen in zijn kleinste daân.
De boomen, met heur mantels omgedaan
Van duisternis, waar 't maanlicht nog daareven
Zijn zilv'ren draden plots heeft doorgeweven,
Plechtig en roerloos in 't geluchte staan.
En toch, het leeft, want langs de dorre blâren
Gaat zacht de wind en zinderend de snaren,
Heft thans een zang van duizend tonen aan,
Gedragen op een zoelt' van vredig zwijgen
Zacht ruischend, heinde en veer, in aldoor stijgen...
O! in den avond, langs de wegen gaan.

K.K.
Van Eigen Bodem. (Eenige beschouwingen over onze Weermacht). Overgedrukt uit De Militaire Gids. Haarlem. D e E r v e n F. B o h n . 1904.
Ons dunkt, de ‘echte’ militairen van den ouden stempelmoeten wel trillen van
verontwaardiging, als zij ‘den Militairen Gids’ zulke paden zien inslaan. Een ‘gids’
moet toch iemand zijn die den goeden weg wijst; maar deze weg, zoo geheel anders
dan de vroeger gevolgde, kan toch onmogelijk de goede wezen. En zoo hooren wij
reeds de beschuldiging: de Militaire Gids is...anti-militair! Een gids, die het leger op
‘verkeerde’
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paden leidt, is een verrader! Kan er iets afschuwelijkers worden genoemd?
Maar zacht wat: de lading wordt gedekt door niemand minder dan den heer
G r a a f l a n d , een man die in Atjeh het ridderkruis der derde klasse van de Militaire
Willemsorde verdiende, die getoond heeft te weten wat noodig is in den oorlog. En,
zeggen wij te veel wanneer wij beweren dat Generaal v a n H e u t s z , de veldheer,
op wien geheel Nederland trotsch is, die als krijgsman en als staatsman boven
zoovelen uitmunt, ook al niet te veel opheeft met al dat kleingeestig gereglementeer
en gedril, dat in de legers nog zooveel aanhangers vindt?
Wat ons betreft, - wij zouden meenen dat men het nog niet met alles eens behoeft
te zijn wat ‘van eigen bodem’ wordt aangeboden, om toch te erkennen dat de
verschillende hoofdstukken tot nadenken opwekken. Daar waait door het geheele
werk een frissche wind, die weldadig aandoet.
Wie de strekking van dat werk afkeurt, schijnt ons gevangen in de strikken van
een star conservatisme. Maar alles kan nu eenmaal niet bij het oude blijven; de nieuwe
tijden stellen nieuwe eischen; wanneer de oorlog geheel anders wordt gevoerd, moeten
ook de voorbereidingen tot den oorlog andere zijn, en onze soldaten van den
tegenwoordigen tijd zijn menschen met geheel andere begrippen dan de
‘dienstdoeners’ van voorheen.
Wij hopen dus zeer, dat de hier verzamelde opstellen bij onze officieren vele lezers
gevonden hebben...en nog zullen vinden.
Misschien dat er dan ook nog eens een einde komt aan het gebruik van al die
vreemde woorden in het leger, waarvan op bl. 11 en 12 een vermakelijke staalkaart
gegeven wordt, en die wel het vermoeden opwekken dat ons leger meer op Franschen
of Duitschen dan op echt-Hollandschen leest is geschoeid. En toch behoorde men
bij alles wat onze krijgsmacht aangaat wel rekening te houden met Hollandsche
begrippen, met het Hollandsche volkskarakter!
E.B.K.
Volksdichtung aus Indonesien. Sagen, Tierfabeln und Märchen, übersetzt
van T.J. B e z e m e r , mit Vorwort von Prof. Dr. H. K e r n . Haag.
M a r t i n u s N i j h o f f , 1904.
Verscheidene van deze legenden, dierenfabelen en sprookjes waren reeds bekend;
maar de heer B e z e m e r heeft, om verschillende redenen, een goed werk gedaan
door ze met andere, niet vroeger vertaalde, in ééne verzameling bijeen te brengen.
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Het zijn, om met den oud-Hoogleeraar K e r n te spreken, in menig opzicht
belangwekkende proeven van de voortbrengselen des geestes van de uiteenloopende
volksstammen in onzen Indischen Archipel. En de geheele uitgaaf is, gelijk de heer
B e z e m e r terecht opmerkt, een bewijs dat de Nederlanders den wetenschappelijken
akker in hunne koloniën niet braak hebben laten liggen; uit vijftien geheel
verschillende Indische talen zijn de stukken bijeengebracht, en die talen zijn, met
vele andere, door onze landgenooten bestudeerd...Javaansch, Soendaneesch, Balisch,
Maleisch, Bataksch, Dajaksch, Sangireesch, verschillende talen van Celebes, van
Halmaheira, van Nieuw-Guinea en de Kei-eilanden zijn hier vertegenwoordigd.
Voor zoover wij ons een oordeel durven aanmatigen, zouden wij zeggen dat de
heer B e z e m e r zeer gelukkig geweest is in de keuze der stukken. De waarde van
zijn arbeid wordt overigens nog verhoogd door de aanteekeningen van taal-, landen volkenkundigen aard die hij vóór de verschillende rubrieken en in het aanhangsel
ten beste geeft.
Onze (in deze materie zeker zeer bescheidene!) meening is alzoo zeer gunstig; de
lezing van het geheele boek is eene leerzame uitspanning. Wij hebben slechts ééne
kleine aanmerking: waarom wijst de Schrijver niet juist de plaats aan waar, in de
door hem genoemde boeken en tijdschriften, de door hem overgenomen vertalingen
te vinden zijn?
E.B.K.
Mr. C h . E n s c h e d é , Laurens Jansz. Coster de uitvinder van de
boekdrukkunst. Haarlem, de E r v e n F. B o h n , 1904.
Het artikel van dr. B r u g m a n s in Onze Eeuw Jan. 1904 over den stand der kwestie
van de uitvinding der boekdrukkunst na de uitgave der eerste belangrijke brochure
van mr. E n s c h e d é wekte dezen op nogmaals de zaak ter hand te nemen en thans
in de eerste plaats na te gaan, of het technisch onderzoek haar nog verder tot oplossing
kon brengen, in de tweede plaats, of het historisch onderzoek nog niet meer kon
opleveren dan F r u i n in zijn artikel daaruit had kunnen maken. Wat het eerste punt
betreft, komt de deskundige schrijver tot het besluit, dat het technisch onderzoek de
zaak niet verder kon brengen dan tot het punt, waarop hij haar gebracht had door
zijn bewijs, ‘dat de Nederlandsche drukkerij, die de zoogenaamde Costeriana
vervaardigd heeft, naar een eigen uitgedacht procédé haar arbeid tot stand bracht en
dat zij volkomen onafhankelijk van de Mainzer typographie is ontstaan.’ Waar een
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zoo bevoegd deskundige zegt (blz. 11), dat ‘de techniek onmachtig is te bewijzen
dat de afslagmethode van G u t e n b e r g noodzakelijk moet zijn voortgekomen uit
de wijze, waarop de Hollandsche drukker zijn drukletter goot’, buig ik mij gaarne
voor die uitspraak. Ik verheug mij verder over de (blz. 15 vlg.) gegeven uiteenzetting
betreffende de volgorde, waarin op grond der technische ontwikkeling de ‘costeriana’
dienen gerangschikt te worden. Ik leg mij ook neder bij de conclusie (blz. 31), dat
‘de verwantschap van de Duitsche met de Nederlandsche kunst niet is te loochenen
maar langs technischen weg niet is te bewijzen.’ Dankbaar en verheugd over het
door den auteur ook in Duitschland behaalde succes, acht ik op zijn gezag de taak
der technici voorloopig afgedaan.
Anders is het met het historisch betoog. De heer E n s c h e d é meende thans te
kunnen bewijzen, dat L a u r e n s C o s t e r op historische gronden geacht moet
worden werkelijk de uitvinder der boekdrukkunst te zijn. Het is bekend, dat er twee
bronnen zijn, waaruit wij hem en zijne familieleden kennen: de genealogie uit het
midden der 16de en het door A l c k e m a d e in 1669 uit de nu verloren geachte
registers van het Kerstgilde getrokken ‘Stoelboeck’ van dat gild. Deze beide
dokumenten komen niet met elkander overeen en de schrijver volgt thans dezen weg,
dat hij op zekere in den breede aangevoerde gronden de door F r u i n volgens hem
gemaakte ‘fouten’ verbetert en langs den door F r u i n gevolgden weg beide bronnen
door aanvulling met elkander in overeenstemming tracht te brengen. Nu staat primo
het volstrekt niet vast, dat F r u i n fouten heeft begaan. De fouten, door den heer
E n s c h e d é aangewezen, zijn dit in werkelijkheid volstrekt niet. Het woord ‘gener’
toch, door H a d r i a n u s J u n i u s gebruikt voor T h o m a s P i e t e r s z . in zijne
betrekking tot L a u r e n s , beteekent wel degelijk ‘schoonzoon’, zooals F r u i n zeide:
J u n i u s ' eigen Nomenclator (p. 374) bewijst het, daar hij het vertaalt door: ‘des
dochters man.’ En dat S c r i v e r i u s het woord door ‘swaegher’ vertaalde, bewijst
niets, want dat is in de 17de eeuw een gewoon woord voor allerlei verwantschap,
zooals ook nog in ons ‘verzwagerd’ = verwant. In de tweede plaats is iemand, die
G e r r i t T h o m a s P i e t e r s z . heet, in de 15de eeuw volstrekt niet de zoon van
P i e t e r maar zonder eenigen twijfel die van T h o m a s P i e t e r s of P i e t e r s z .,
zoodat F r u i n met dit aan te nemen volstrekt geen fout begaat. Hiermede valt de
‘verbeterde’ genealogie van mr. E n s c h e d é en daarmede het punt van uitgang van
zijn betoog.
Maar ik heb nog een ernstig bezwaar, nl. tegen de geheele
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methode. Dat Genealogie en Stoelboek niet overeenstemmen, is juist, maar het schijnt
een averechtsche methode om eerst in de eerste een nieuw lid in te lasschen, dan in
het laatste drie nieuwe personen in te voegen en dan nog met voldoening te
constateeren, dat nu alles uitkomt! Zoo is, door verandering van medeklinkers aan
beide kanten, Parijs = Babylon te stellen en maakt men zich de zaak al te gemakkelijk.
De heer E n s c h e d é daagde aan het slot zijner brochure moedig de ‘mannen der
wetenschap’ uit zijn historisch betoog te onderzoeken. Wat mij betreft, ik geloof dat
hun veroordeelend vonnis geen oogenblik twijfelachtig is en dat dus de goede
‘Louwtje’ op de Haarlemsche markt de hem reeds triomfantelijk omgehangen krans
voorloopig weder missen moet. Intusschen, of hij haar voorgoed zal moeten missen,
is weer de vraag geworden, sedert mr. F r u i n onlangs (Ned. Spect. 1904, no. 8) of het spel sprak, juist op den dag der verschijning van deze brochure - aan het licht
heeft gebracht dat de origineelen van A l c k e m a d e 's Stoelboek nog bestaan en het
dus mogelijk zal zijn de door dezen niet of slecht gelezen namen te verbeteren en
aan te vullen. De ‘mannen der wetenschap’ zullen, dunkt mij, goed doen met de zaak
te laten rusten, totdat deze nieuwe gegevens voor ieder toegankelijk zijn geworden.
Het bouwen van nieuwe kaartenhuizen worde tot zoo lang uitgesteld.
P.J.B.
J. H u f v a n B u r e n , Johannes de Speelman. 2 dl. Amsterdam, P.N. van
K a m p e n e n Z o o n , 1904.
De schrijver geeft ook in dit werk weder duidelijke bewijzen, hoe goed hij het
Betuwsche land en het Betuwsche volk kent. Menige bladzijde treft door hare
levendige beschrijving van velden en dijken, rivieroevers en dorpstoestanden. Met
name de beschrijvingen van het losraken van het ijs op den Rijn in het laatste
hoofdstuk van het eerste deel (‘De rivier kruit’), van menig met liefde geschilderd
jachttooneel, van boerenbinnenhuizen en herbergscènes tusschen Linge en Rijn
moeten hier in het bijzonder vermeld worden. De roman zelf, die in de 18de eeuw
schijnt te spelen, behandelt de avontuurlijke lotgevallen van den onechten zoon van
een betuwschen baron van E l d e . De jongen, bij een schoolmeester van het dorp als
diens zoon, later bij een predikant opgevoed of liever grootendeels aan zichzelf
overgelaten, groeit op te midden van de Betuwsche natuur en toont in allerlei opzicht
eerder de zoon zijns vaders te zijn dan zijn echte broeder, die op het
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kasteel woont. De ijstijd brengt hem samen met een vreemde schippersmeid, die hij
heldhaftig redt van een wissen dood bij gelegenheid van het ‘kruien’ en voor wie hij
eindelijk liefde opvat. Maar zijn stroopen en ruiten wordt ten slotte gestraft door een
groot ongeluk: bij eene vervolging door den schout wordt hij door een bloedhond
half verscheurd, neemt halfgenezen de vlucht en zwerft nu verder de wereld in als
rondreizend speelman en wonderdoend kwakzalver. Op zijn dwaaltochten in de buurt
teruggekeerd, ontmoet hij ten slotte weder de in zijn afwezigheid door zijn broeder
verleide schippersmeid; zij zwerven samen verder door de Betuwe, totdat zijne
gezellin wegens kinderroof wordt opgepakt en voor den ambtman van Neder-Betuwe,
den baron, die haar eigen haar ontroofd kind op zijn kasteel opvoedt, te recht moet
staan; de speelman-kwakzalver verdedigt haar en legt zijne en hare geschiedenis
open voor de rechtbank. De roman eindigt met den dood van alle hoofdpersonen: de
baron sterft aan een beroerte tijdens de rechtszitting; de speelman en zijn geliefde
springen bij eene vervolging in den Rijn; haar zoon sticht later een nieuwen tak der
familie, die evenwel ook spoedig uitsterft. Een avontuurlijke geschiedenis, goed
maar wat al te breed verteld en hier en daar wat zonderling opgesierd met
oudvaderlandsche liederen, die de schrijver in den mond der achterhoeksche
schippersmeid legt en waaronder vooral het thans in studentenkringen weder
oplevende lied van ‘Anne Marieke’ bijzonder bij hem in de gunst schijnt te staan.
De dialoog is hier en daar, in betrekking tot den breeden opzet van het lange verhaal,
wat al te kortaf gehouden, maar over het geheel laat deze ‘roman d'avonture’ zich
wel lezen. De scène na de redding met de twee uitgekleede drenkelingen als
middelpunt schijnt onnoodig ruw; zoo ook die van de vechtende schoolmeesters- en
domineesvrouwen.
P.J.B.
L. P e n n i n g , Ons Oude Nederland. Rotterdam, D.A. D a a m e n , 1904.
Van dit populaire geschiedenisboek, dat bij het jongere geslacht de plaats van
H o f d i j k 's Ons Voorgeslacht en Va n L e n n e p ' s Onze Voorouders wil innemen,
verscheen de eerste aflevering, met enkele illustraties naar oorspronkelijke
monumenten en een niet onverdienstelijke gekleurde teekening van I s i n g s versierd.
De stijl is ongelijk: huiselijk, wat al te huiselijk soms en dan weder wat al te verheven,
geestdriftig of deftig. Feiten en toestanden worden niet zonder talent uiteengezet, al
is het soms
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moeilijk te ontdekken, van waar de auteur de vermelde mij en anderen onbekende
bijzonderheden weet. Zoo zou ik wel eens willen weten, hoe hij komt aan de
nauwkeurige beschrijving van den Kimbrischen vloed, of aan de wetenschap, dat de
Romeinen hier de eerste ‘scholen stichtten’, of aan de kennis van die merkwaardige
Bataafsche ‘zedewet: Eer de Goden en wees dapper,’ of aan ‘B e g g a de stichtster
van de orde der Begijnen’ of aan de kennis van het ‘sterke Durfos’ op de plaats van
het latere Dordt. Het komt mij voor, dat de schrijver wat al te onkritisch zijne stof
bijeenleest. Maar ik zeg mèt de ‘Batavieren’ - waarom niet den onjuisten naam uit
de 16de eeuw, ontstaan uit het verkeerd lezen van ‘Bataviër’, eindelijk weder eens
vervangen door den eenigen goeden: ‘Bataven’? - tot den Romeinschen veldheer
F l a c c u s , als de schrijver het niet erger maakt in volgende afleveringen: ‘Goed,
dan gaan we!’ In ieder geval kan menig jongmensch in dit boek onze geschiedenis
in over het geheel aangenamen vorm, helderen druk en passende omlijsting leeren
kennen. De teekeningen zijn wat bont uitgevoerd maar kunnen overigens wel dienen
om het verhaal te verduidelijken, als de jonge lezer maar niet meent, dat zij eene
authentieke voorstelling van het gebeurde geven.
P.J.B.
Dr. F r a n s D ü l b e r g , Frühholländer, II. Die Altarwerke des C o r n e l i s
E n g e b r e c h t s z o o n und des L u k a s v a n L e y d e n im Leidener
Städtischen Museum. Haarlem, K l e i n m a n n und Co., 1904.
De tweede aflevering van deze monumentale uitgave is spoedig op de eerste gevolgd.
Zij geeft ons het schoone altaarwerk van den beroemden Leidschen schilder-graveur,
over wiens leven en werken in het algemeen de korte inleiding in de eerste aflevering
handelde. De schrijver, die veel nieuwe feiten aangaande L u c a s H u g h e n z ., want
zoo is zijn eigenlijke naam, verzamelde, toont ook thans weder in de korte
beschrijvende inleiding, waarmede ook deze aflevering begint, zijne stof volkomen
meester te zijn. De voortreffelijk gekozen en niet minder voortreffelijk uitgevoerde
afbeeldingen van het geheele altaarstuk zelf en de treffendste deelen ervan geven
ons in twaalf groote platen een uitnemend denkbeeld van het beroemde meesterwerk.
De indrukwekkende figuren van Petrus en Paulus, de meest in het oog vallende
duivelsvoorstellingen, de voornaamste, blijkbaar naar levende tijdgenooten
gemodelleerde mannelijke en vrouwelijke veroordeelden en uitver-
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korenen worden afzonderlijk onder ons oog gebracht. Het geheel geeft, voorzoover
dit bij gemis van kleur kan geschieden, een helder inzicht in de compositie van het
stuk zoowel als in de ongeëvenaarde teekenkunst van den maker. Wij bevelen dan
ook dit voortreffelijke werk met aandrang aan.
P.J.B.
Dr. J.A. Wo r p , Geschiedenis van het drama en van het tooneel in
Nederland. Eerste deel. Groningen, J.B. Wo l t e r s , 1904.
De onvermoeide Groningsche geleerde, die zich tot nog toe voornamelijk deed kennen
als uitnemend kenner van H u y g e n s en van de Nederlandsche literatuur der 17de
eeuw, gaf in dit nieuwe boek een beeld van de ontwikkeling van ons drama en ons
tooneel. Het geestelijk en wereldlijk drama der Middeleeuwen, dat der rederijkers,
het schooldrama der 16de, het drama der 17de eeuw worden ons in dit eerste deel voor
oogen gesteld. De schrijver stelde zich blijkbaar vooral ten doel breede
historischbibliografische beschrijving te geven, minder aesthetische waardeering.
Van de oudste liturgische drama's en de oudste misteriën af verzamelt hij alle
berichten, die over het middeleeuwsche en nieuwere drama tot ons gekomen zijn,
en beschrijft de werken, die zijn overgebleven, benevens de algemeene trekken, de
ontwikkeling van het dramatisch talent der auteurs, die zich op dit gebied hebben
bewogen. Voorzoover wij zien kunnen, ontbreekt er weinig aan dit overzicht, waarin
een zoo belangrijk gedeelte onzer nationale letterkunde voor het eerst samenhangend
wordt beschreven. Een tweede deel zal spoedig volgen, waarna wij onze geheele
tooneel-literatuur beter zullen kunnen overzien.
P.J.B.
A n t o n i o F o g a z z a r o . Donkere dagen, n.d. 36e Ital. uitgave door
E.J.T. Amsterdam. Va n H o l k e m a e n Wa r e n d o r f .
Tweestrijd n.d. 10e Ital. uitgave door E.J.T. Utrecht H. H o n i n g 1902.
Het eerste van deze twee werken, waarmede F o g a z z a r o in zijn vaderland zulk
een opgang maakte, is voor ons zeker het belangrijkste. 't Verhaalt van den ‘goeden
ouden tijd’, den piccolo mondo antico, toen de Oostenrijkers door de Piemonteezen
uit Lombardije werden verjaagd. F o g a z z a r o weet onze belangstelling te wekken
voor F r a n c o M a i r o n i , die door zijn haat tegen de Oostenrijkers
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de rijke erfenis van zijn grootmoeder, een markiezin en vurige Oostenrijksche, verliest
en daarvoor in de plaats wint de liefde van de arme L u i s a , zijn lief vrouwtje. Nog
minder voor dit gegeven, dan vooral voor zijn plastische uitbeelding weet de schrijver
ons te interesseeren. Zeldzaam is zijn schildering van dezen F r a n c o die zijn leven
nobel verdroomt, en ter eere van de toekomstige éénheid van Italië leegloopt, maar
ook, als 't moet, voor dat gehoopte vaderland alles, tot zijn leven toe, kan geven. En
even echt zijn àl deze figuren hier geteekend, nobel gehouden en toch reëel gezien,
en in hun eigen manier van spreken weergegeven. Dit laatste geeft, met den schoonen
achtergrond der Italiaansche Meren, een geheel eigenaardige bekoring aan dit boek.
Maar ook voortdurend onduidelijkheden, door de vertaling niet altijd ontdoken. B.v.
zal de Hollandsche lezer dadelijk weten dat ‘le chemin du paradis’ (bl. 21) is de
smalle weg; dat ‘tartufi neri’ (zwarte truffels bl. 23) een hatelijkheid aan 't adres der
‘pretri’ is, waardoor dit geheele hoofdstuk overde ‘tartufi bianchi’ (de witte truffels)
een pittig bijsmaakje krijgt; of ook dat ‘Carlo U’ is Carlo Quinto - daar 't volk de Q
voor een U aanziet -, en dat brixiensis is inwoner van Brescia enz. enz.? Dit alles
ware met eenige nootjes gemakkelijk te verhelpen geweest.
Het tweede werk is zeker voor de Italianen belangrijker dan voor ons. Wij zien
hier de Mondo Moderno. De zoon van F r a n c o , een rijk man, zit een tijd in 't gedrang
tusschen de liberale en clericale heeren, valt dan een oogenblik in de handen van
A m o r en eindigt met te verdwijnen - wellicht in een klooster. Ook hier geeft
F o g a z z a r o eerlijk en nobel werk, maar, me dunkt, te locaal dan dat wij het
volkomen kunnen genieten.
G.F.H.
G.H. M a r i u s . De Hollandsche Schilderkunst in de negentiende eeuw.
's Gravenhage. M a r t i n u s N i j h o f f MCMIII.
De schrijfster, bekend door haar opstellen over onze schilderkunst in den Spectator,
zegt in haar Voorwoord dat zij, nu er reeds zoovelen der Haagsche Meesters zijn
gevallen, het oogenblik meent gekomen ‘waar de lyriek plaats maakt voor de historie,
het oogenblik van ordenen om te begrijpen.’
En met deze woorden is wel zuiver het karakter van dit boek aangegeven.
Gewoonlijk toch wordt ons literatuur aangeboden zoodra er over schilderkunst wordt
geschreven; de lyrische bewondering of verontwaardiging is aan het woord; heel
mooi vaak, maar ‘het woord’ krijgt dus het leeuwendeel. Hier daarentegen is het te
doen om de schilderkunst zelve, en met zaakkennis wordt
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er over gerefereerd, terwijl de firma N i j h o f f , door zeer talrijke photographische
reproducties van de beproken schilderijen, den tekst documenteerde. In een goed
verzorgden en tamelijk rijken stijl - en dit laatste zegt wat, met 't oog op 't wel eens
wat eentonige van het onderwerp - geeft de schrijfster ons dan de historie.
Eigenaardig, hoe op die wijze ‘iedere heilige zijn lichtje’ krijgt. J o z e f I s r a ë l s
is natuurlijk ‘het hoofd der Hollandsche Schilderschool’ - nu jà, dat is zóó oud nieuws
dat 't heusch al eens een opfrisscher is dat de schrijfster J a c o b M a r i s even groot
durft te vinden (bl. 241) - maar zelfs de oude B.C. K o e k k o e k krijgt een pluim op
zijn hoed en wordt in één adem genoemd met J a c o b M a r i s ! (bl. 154). Doch 't
gevaar bestaat dat de bewondering geen grenzen meer kent, en wij, wetende dat ‘het
kleine volk’ op dit terrein althans ‘groot is’, nu dan ook maar alles groot en grootsch
en prachtig moeten vinden. Daarom is bezonnen kritiek hier noodiger dan ooit. Nu
die geeft de schrijfster ook wel; maar hoe die te verifieeren? Toevallig gaf dezer
dagen de Rotterdamsche Kunstkring een tentoonstelling van de werken van F l o r i s
Ve r s t e r . Dat was een gelegenheid.... Ik ga er heen, beschouw de doeken, kom
voor mezelven tot een conclusie, en sla daarna thuis op wat de schrijfster over
Ve r s t e r 's werk zeide. En ja, zij had de woorden, kalm en heel zeker, voor wat ik
nog niet geformuleerd had omtrent mijn bewondering en mijn onzekerheid en vragen
bij Ve r s t e r ' s werk, zoodat ik moest zeggen: ‘werkelijk goed!’
G.F.H.
Scandia. Maandblad voor Scandinavische Taal en Letteren (Bijblad van
‘Lente’) onder redactie van M a r g a r e t h a M e y b o o m , 's Gravenhage
(Nederland); Prof. Dr. H. L o g e m a n , Gent (België); Mevrouw D.
L o g e m a n - v a n d e r W i l l i g e n , Gent (België). Groningen. G.
R o m e l i n g h . 1e Jaarg. Jan. 1904. No. 1.
Met belangstelling zagen we dit tijdschrift aangekondigd en met blijdschap het
verschijnen. Het eerste woord is natuurlijk aan de redactie die vertelt: ‘wat we met
“Scandia” hopen te bereiken.’ Dat is de Scandinaven en de Hollanders ‘volken van
denzelfden stam, als twee broeders die ver van elkaar opgroeiden’ weer met elkander
in aanraking te brengen. Scandia moet dan de brug zijn ‘waarover de belangstelling
en sympathie van veel Hollanders naar 't Noorden zullen gaan en die van veel
Scandinaven tot ons komen.’
Met dien breeden staf van medewerkers, ‘allen rijk van naam’ 't zij als geleerden
of artisten, moet het der redactie niet zwaar
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vallen haar doel te bereiken - vooral daar in de literatuur de Scandinaven op 't
oogenblik de eerste viool spelen en wij Hollanders altijd goed op de hoogte willen
zijn. Daarom kan Scandia - dat in dit eerste nummer verder iets geeft over J o n a s
L i e , Deensche volksliederen, een oratie van Dr. H o o g v l i e t , een Noorsche
grammaire, een sprookje van A s b j ö r n s e n , Kroniek, Vragenbus enz. - wel gerust
op zulk een belangstelling van het publiek rekenen dat het zich niet onder de hoede
van ‘Lente’ behoeft te stellen. Voor ‘Bijblad’ of bijwagen kan het veel te belangrijk
worden. Gaat ‘Scandia’ echter telkens naar ‘Lente’ verwijzen, zooals in No. 2 - dan
gaat 't gelijken op 't sloepje dat achter 't oorlogsfregat aankomt. En daarvoor is
‘Scandia’ te groot.
G.F.H.
G u s t a f a f G e y e r s t a m . Erik Grane. Naar het Zweedsch door
H e n d r i k a B l e e k e r . Amsterdam, H.J.W. B e c h t , 1903.
Waarom is de totaal-indruk van dit wonderlijke boek zoo onbevredigend? Wij zien
hier den heel jeugdigen Erik eerst als een klein, schuldeloos jongentje onder de leiding
van zijn godsdienstige moeder, dan als jongen, die twijfel bij zich voelt opkomen,
straks als student naar Upsala gaat en dan dreigt onder te gaan in den omgang met
een luidruchtig troepje geestelijke afleggers, die allerlei ideeën overhoop halen; wij
vernemen ook - meer dan ons lief is - stuitende bekentenissen van E r i k over zijn
vroeger en tegenwoordig leven; wij zijn getuigen van alles wat hem in deze sturmund drang-periode wedervaart; dan sterft zijn moeder; hij vangt haar laatste woorden
op en nu - zeggen we - nu zal na de zoo uiterst uitvoerige schildering van al dat
zoeken en dolen, dat geworstel en getob, komen de veel aangrijpender ontleding van
het langzaam vinden; het herwinnen van iets der vroegere onschuld, het veroveren
van een welgevestigde overtuiging, te steviger omdat ze na zooveel strijd werd
verkregen. Maar hier hebben we misgerekend. In een brief aan een vriend vertelt
E r i k heel vluchtigjes dat hij buiten een betrekking gekregen heeft en getrouwd is,
heel gelukkig getrouwd zelfs. De vriend is zoo beleefd ons nog eventjes in te lichten
omtrent de verschillende carrières, waarin de diverse afleggers, met wie wij kennis
gemaakt hebben, geslaagd of mislukt zijn en....het boek is uit.
Als analyse van E r i k ' s zielsleven is dit werk dus hinderlijk onvolledig. Het moet
den schr. dus wel er om te doen zijn
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geweest - na een (in dit geval) veel te lange inleiding over E r i k ' s jeugd - ons vooral
het milieu te teekenen, waarin de student G r a n e verzeilt, ons te doen zien welke
onrijpe grootheden aan Upsala's universiteit als dwaselijk groot of belangwekkend
zich wanende ‘remueurs d' idées’ rondloopen. Maar juist dit kunnen we met geen
mogelijkheid interessant genoeg vinden om daarvoor zoo lang met den auteur te
toeven in dien dampkring van punch, tabakswalm, praatjes over vrouwen en over
wereldraadselen!
H.S.
L o u i s C o u p e r u s . God en Goden. L.J. Ve e n , Amsterdam, z.j.
Couperus stijgt al hooger en hooger. In ‘over lichtende drempels’ voerde hij ons
reeds mee tot de regionen, waar de afgestorvenen in de eerste periode na den dood
verwijlen; - hier verheft hij zich verder nog boven den gezichtskring en noodt ons
bij de schepping van den schepper, - hier zingt hij voor ons een ‘zonne-beurtzang’,
waarin zonnelingen, duisterlingen, zonnevrouwen, vlammefeeën, de stem van het
licht, de dalende nacht aan het woord zijn; hier schildert hij de manewereld en de
zonnewereldlente en Helios' tempelpoorten en de na-eeuwen getaand....
Wie C o u p e r u s kent, kan nagaan wat een schitterend vuurwerk van
taal-virtuositeit hier den verbijsterden lezer voor oogen getooverd wordt en hoe de
auteur hier het onzegbare, het onbeschrijflijke voor ons oproept zoodat wij in de
flikkering van al deze woorden waarlijk meenen te zien wat den schrijver in zijn
stoutste fantaisieën voor den geest heeft gezweefd. Totdat wij na lezing, als de
suggestie van al deze klanken heeft uitgewerkt, bij nuchterder overweging van wat
ons nu eigenlijk is bijgebleven, opnieuw den indruk bevestigd krijgen van een
buitengewoon vuurwerk, dat uitgebrand is en waarvan in ons nog slechts rest de
herinnering aan veel draaiende zonnen, gewirwar van flonkerende sterren, geknetter,
gesis en geknal...., heel veel licht en gloed, een reuzenbrand, maar die nu uitgedoofd
is.
H.S.
S. F a l k l a n d . (Herm. Heyermans Jr.). Kinderen. (Drie tooneelstudies).
- Amsterdam. S.L.v. L o o y . 1903.
Zeer verschillend zijn ze, deze drie schetsjes: het eerste is het gedramatiseerd verhaal
van den vader, dokter, die in wanhoop over de blindheid van zijn kind, het een
morphine-inspuiting wil geven om het te verlossen uit een bestaan, dat hij, de vader,
zich
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slechts als onvermijdelijk-troosteloos kan denken; het monsterachtige van de (bijtijds
door de moeder verijdelde) daad wordt door den auteur haast aannemelijk gemaakt.
Het tweede... laat er ons liever van zwijgen. Op het succes van wat voor soort van
publiek speculeert de schrijver, als hij in dit familie-tafereeltje het heel-jonge kind
alleen als.... digereerend diertje laat zien en dus het er op toelegt dat er al maar door
sprake is van luiers und kein Ende!? Het derde, de ‘Brand in de Jonge Jan’ (het kind
is het slachtoffer van dien brand en de plaatsing van deze studie in dezen bundel
‘kinderen’ is dus wel wat gezocht), heeft zekere vermaardheid gekregen doordat naar
des auteurs bedoeling zeven rollen door een zelfden acteur (H e n r i d e V r i e s )
gespeeld zijn. Het spreekt van zelf dat, waar die opzet bij de compositie voorzit en
deze beheerscht, de tooneelschrijver al heel weinig vrij is: hij heeft steeds te bedenken
dat een mensch, al ziet hij kans telkens en in minder dan geen tijd in een andere rol
op te treden, ten slotte toch maar één lichaam heeft en nooit tegelijkertijd in twee
rollen zich verdubbelen kan! De heer H e y e r m a n s heeft deze moeilijkheid zeker
op de meest gelukkige wijze overwonnen door zijn zeven verschillende personen bij
het voorloopig onderzoek wegens brandstichting voor een officier van justitie te doen
verschijnen. Ook moet gezegd worden dat deze schets zeker niet dramatische werking
mist. Maar als het nu den officier eens was ingevallen twee der getuigen een
kruisverhoor te doen ondergaan? Meer dan een - zij het dan zeer wel geslaagde Spielerei is dit monologen-spel dus niet.
H.S.
F e n n a de M e i j i e r . Tropische Bloemen. - Amsterdam, P.N. v a n
K a m p e n e n Z o o n , z.j.
Twee grootere novellen, vier kleinere schetsen, alle zes, gelijk de titel reeds aanduidt,
met het leven op Java als achtergrond, alle zes ook er van getuigend dat deze
schrijfster wel wat te zeggen heeft, wel heeft vóór-gevoeld en in den geest doorleefd
wat zij ons vertelt. De grootere novellen zullen, meenen wij, de lezers meer boeien
dan de kleinere schetsen, waarin ons maar heel even een korte episode wordt
meegedeeld uit het leven van personen, van wie wij overigens niets vernemen. En
van de twee eerste langere verhalen schijnt ons het tweede aantrekkelijker, gezonder
dan het eerste: in No. 1 hindert ons wel wat het feit, dat wij zoo weinig weten van
D i r k ' s (getrouwde) schoonzuster, die hij zooveel meer heeft liefgehad en blijft
liefhebben dan zijn
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eigen vrouw, Cellie. En lag het wel in C e l l i e ' s natuur moedwillig een eind aan
haar leven te maken? moest zij niet als liefhebbende vrouw eer blijven hopen, ook
waar voor hoop nog zooveel grond was?
Maar hoeveel bedenkingen als deze rijzen, bieden deze eenvoudig-vertelde,
diep-gevoelde verhalen iets hoogers nog dan aangename ontspanning.
H.S.
J. E i j s t e n . Te duur gekocht. Culemborg, B l o m en O l i v i e r s e .
Dit is ‘chromo-litérature’ van het zuiverste water. Al deze slechte rijkaards; dit
Indische meisje, dat willens en wetens den roué trouwt om zijn geld; die heeren en
dames van wie den eenvoudigen lezer verzocht wordt te gelooven dat zóó nu de
dusgenaamde ‘fatsoenlijke lieden’ zijn; de virtuositeit, waarmee de schr. zijn ‘helden’
kroegpraat laat uitslaan; het melodramatisch slot, dat alles en heel veel meer nog
leidt er allicht toe dat de lezer, zijn goede geld betreurend, op dit boek zijn titel
toepast.
H.S.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken:
De verdwijnende soort. Noodzakelijke beschouwingen over de Kunstcritiek der
Kath. dagbladen. Twee voordrachten gehouden in den Katholieken Kunstkring
de Violier op Donderdag 2 February MCMIV door J o s e p h C u y p e r s en
J a n K a l f . Amsterdam bij C.L. v a n L a n g e n h u y s e n , 1904).
J. D o n c k e r . Hoe dr. Mol zijn vrouw kreeg. Amsterdam. S.L. v a n L o o y .
Geschriften uitgegeven vanwege den Nederl. Protestantenbond. (Assen L.
H a n s m a , 1904). I. Ons leven in God, door Dr. H. O o r t , derde druk. III.
Gelooven en weten, door Dr. C. J. N i e m e i j e r , te Bolsward.
Dr. H. O o r t . Ter gedachtenis. Assen, L. H a n s m a . 1904.
Mr. J.G.C. J o o s t i n g . Het ambt van predikant. Assen, L. H a n s m a . 1904.
F r a n z S p e m a n n . Van de kunst tot Jezus. Uit het Hoogduitsch door
L u d o v i c u s . E g e l i n g ' s Boekhandel, Amsterdam. 1904.
A l b . P l a s s c h a e r t . Kritiek van Beeldende Kunsten en Kunstnijverheid. 1ste
jaarg afl. II en III. W. Ve r s l u y s , Amsterdam.
J.E.W. D u y s . Kerk en maatschappij (een critisch-polemische studie). G.P.
T i e r i e , Amsterdam. 1904.
Dr. H. P i n k h o f . Gezonde mond en tanden. F. v a n R o s s e n , Amsterdam.
1904.
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Dr. J. H o o y k a a s . Bevolkingsleer en Gezinsbeperking. F. v a n R o s s e n ,
Amsterdam. 1904.
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Scandinavische Reisschetsen
Door G.F. Haspels.
II. Op de stolkjaerre1).
Zou hij komen, en zou hij, zou het, zou alles meevallen?
Zoo vragend stond ik in den vroegen Augustusmorgen voor m'n houten hotelletje
van Laerdalsören - me dunkt in de stemming van een bruid op haar huwelijksdag.
Want nu begon ik den tocht door de Valders, mijn eigenlijke reis. Al dat andere, 't
was heerlijk geweest, of kon 't nog worden, maar zou spoedig verbleeken als de tocht
door de Valders tegenviel. ‘Door de Valders naar Christiania!’ dat had ik als mijn
troostbanier geheschen in de laatste, te drukke maanden vóór de vacantie. Op dien
dagen-langen rit toch zou ik met mijn koetsier, den skydsgut, wel Noorsch mòeten
spreken en niet een afschuwelijk hoteltaaltje, zou ik intiem kunnen worden met de
grootsche, eenzame bergnatuur, zou ik eens echt weten wat reizen was, zelf 't vertrek
bepalen en uitstappen als ik verkoos, en niet willoos meegenomen worden door een
trein. Ja,

1) De kariool is 't bekende éénpersoons-wagentje, waarvan de zitting zoowat tusschen de boomen
inhangt; de stolkjaerre is ook tweewielig, maar de op twee personen berekende zitting staat
boven op 't platte onderstel der kjaerre.
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echt-reizen zou ik als alles meeviel, en ik voelde me reeds overweldigd door den
reisdaemon, met zijn overstroomende kracht en koortsige blijdschap. En 't zou
meevallen, want zie 't eerste onmisbare voor zulk een tocht, goed weer, kwam me
reeds tegemoet. Gouden morgenwolkjes dreven in den hoogen hemel; berg en rots
spiegelden zich stil in de blauwe vlakke fjord en een morgenzon begon te zingen,
alsof het geen zomer van 1903 was. Als nu skydsgut, paard en kjaerre ook maar
meevielen! Want ik zou een dag of drie aan hen getrouwd zijn, en als ik nu maar niet
als dat Overijselsch boertje wilde doen, dat kort na zijn huwelijk bij den burgemeester
kwam: ‘ie hebbe' mie noe an'etrouwd, ie mosten mien noe ok aftrouwen.’ En toch,
was die wensch niet ondenkbaar, want tusschen kjaerre en kjaerre is ‘differentie van
onderscheid’, en vooral tusschen skydsgut en skydsgut. Ik had immers reeds ervaren
dat ze niet allen zoo legendarisch aardig zijn, als ze in de meeste reisverhalen staan
uitgeteekend. Wat een verschil toch tusschen den skydsgut, die me van Vossevangen
naar Stalheim, en zijn makker die me van Stalheim naar Gudvangen had gereden!
Want de eerste, gluiperig en onfrisch als zijn geheele spulletje, had zijn arme beestje
zoo zitten afjakkeren, dat ik weinig had genoten van de sprookjesmooie bergen om
Stalheim, door de dalende middagzon zoo geheimzinnig blauw en zachtlila getint.
Maar de tweede, die allegro con brio zijn frisch-blinkende kjaerre op- en afwipte, en
met zijn staalblauwe oogen mijn nog ongedane vragen radend, deze wist te
beantwoorden, terwijl we, onder 't gedonder van de watervallen, Sivlefos en
Stalheimsfos, te voet den bijna loodrechten Stalheimsklev afschoten, om dan, beneden
gekomen, met zijn paardje, waarmee hij geheel één was, dat donkere Naerodal dol
door te vliegen als een stormwind van vroolijkheid, hij was, met zijn overbruisende
jeugd, de skydsgut mijner verbeelding en de ideale gids door dit land. Maar deze die
zou komen, zou hij...?
Gisteren, juist toen de boot uit de Sognefjord de Laerdalsfjord instoomde, was hij
zich komen presenteeren, zoo heelemaal geen skydsgut om te zien: met zijn ouden
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grijzen flambard en zijn buisje, zweemend naar het rood der Noorsche boerderijen.
Maar met het open gezicht - van helblauwe oogen, zwarte wimpers en helderen mond
onder strooien snor - en een rug, zoo recht om er een lineaal langs te leggen, had hij
zoo beslist zijn voorwaarden, kloppend met de opgave van B a e d e k e r , genoemd
en zoo zonder zich op te dringen op mijn besluit staan wachten, dat ik opeens had
geweten: dit was mijn skydsgut door de Valders! En ziende dat zijn dienst was
aanvaard, had hij plechtig me uit zijn portemonnaie een strookje papier aangereikt
van één bij vijf centimeters, waarop zijn naam in potlood: M o n s K r o k e n , en had
zich toen zwijgend en deftig verwijderd. Dus hij beloofde wel iets, maar als hij....
doch neen, hij kon niet tegenvallen! Zie, daar komt hij aangestapt, de flambard wat
in den wind, de zweep geschouderd als een buks, aangestapt naast Stjaerna, zijn
zwart paardje, dat aardige, kittige ding. Neen, dat kon niet tegenvallen - en mijn
jubelend op de kjaerre springen was één danken aan God, dat ik dit nu mocht hebben.
Mijn luttele bagage en boeken onder me, in de platte bak, waarop de stol staat, het
leeren zeil over de beenen getrokken en vastgeknoopt: en daar gaat het vooruit de
Valders door!
Eerst een rustige morgenrit. Een vlakke baan door het wijde dal, waardoor de
Laera naar zee gaat, maar heel langzaam, als wilde ze hier blijven. 't Was hier ook
zoo vredig, ook waar het zoo grootsch blijft. Het Laerdal, voor Noorwegen
gemoedelijk wijd en breed en rustig, was toch ook omzet door hooge rotsbergen en de witte houten kerkjes aan de stille wateren in de schaduw dier hooge bergen
waren als altijd, ook hier, een beeld van grootschen vrede. Daarbij, hoog boven ons
lichtte een nog rood-getinte hemel; Stjaerna, het zwarte ronde hippetipje, draafde
voor eigen plezier; de kjaerre liep vanzelf, en M o n s op zijn zitje achter mij, kon
praten en zwijgen - hoerah, de reis was begonnen, en zulk 'n origineele, ouwerwetsche
als deze!
De reis, want men reist om er eens heel uit te zijn. En daarom moet men zoo'n
medelijden hebben met die
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Engelschen, die voortdurend op weg zijn om buiten de Engelschen te komen, en die
dit, wat hun nu reeds zoo moeilijk is, nooit meer zullen bereiken, als
C h a m b e r l a i n ' s wensch vervuld is en de gansche aarde vol zal zijn van
Engelschen.
Mij was trouwens ook reeds gebleken dat dit ‘er eens geheel uitkomen’ hier zoo
gemakkelijk niet ging. Noorwegen is nu eenmaal in de mode, en dus was alles, hotels,
booten, kariolen en kjaerren bedekt van toeristen. Wel niet zoo vol als de rotsen te
Gudvangen met hun namen, want daarop hadden alle jachten en schepen naar Stalheim
hun visitekaartjes geschilderd - 't recentste was S.M. W ü r t e m b e r g 1903, - maar
toch wel zoo druk, dat ik zelfs op de Hoogstraat te Rotterdam nog minder 't gevoel
had gehad dat mijn portie lucht reeds weggehapt en mijn plaats ingenomen was, dan
soms in zoo'n toeristen-omgeving. Hier daarentegen leefde men in eigen sfeer. Men
kon op gezelschap wachten, men kon ook, zooals ik nu, vroeg weg rijden en zich
vermeien in zalige eenzaamheid, en het volle hotel vroolijk voorbij rijden voor een
volgend stiller.
Daarbij, hoe origineel en ouwerwetsch was dit reizen! Hier had nog nooit de trein
gefloten, nog nooit de stoomboot getoeterd. Vijftig kilometers, 't kon ook wel een
paar honderd zijn, noordwaarts en zuidwaarts, nergens een weg dan deze grindweg,
die is een der heirbanen van verkeer en beschaving, want de kortste verbinding
tusschen de twee grootste steden des lands, Bergen en Christiania. Dus geen
romantisch ontvluchten van het rumoer, zooals men bij ons de door geen stoom
verjaagde stilte ook nog kan vinden op de Vliehors en in Otterloo, maar zóó, alsof
de ééne weg van Rotterdam naar Amsterdam liep over de Vliehors en door Otterloo.
Dit reizen wordt nog eens rusten. Want de twee honderd kilometer die u van het
eindstation scheiden, blijven twee honderd kilometer, en een paard blijft een paard,
zelfs al is het er een van het Nordfjordras, door J o n a s L i e beroemd gemaakt in
zijn: Nordfjordhesten, ja zelfs al heet het Stjaerna. En geen weg dan de weg; hem
dus genieten in alle lengte
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en breedte, want wat voorbij is keert niet weer! Het breede Laerdal ratelen we nu
door. Blauwgroen zijn de dauwfrissche weiden en bruinrood de carré's der boerderijen
met talrijke bijgebouwen, en een enkele maal schittert, als een zeldzame verrassing,
het wit van 'n kerkje en 't lichtgroen eener pastorie tegen haar schaduwigen
boomgaard. Soms staat er op het plein voor het posthuis één enorme wilg - onze
dorpslinde. Eenzaam, zonder ‘joelende jeugd spelend aan zijn voet’, staat daar die
wilg, als verloren in het wijde dal tusschen de hooge rotsbergen, zooals ik me ook
als verloren gevoel in dit wijde, zwijgende, grootsche land.
Onverpoosd ratelt ons karretje intusschen verder, en in deze morgenfrissche sfeer
deel ik mevr. Va l b o r g I s a a c h s e n ' s bewondering voor de Noorsche wegen,
karretjes en paardjes, en gevoel ik dat ik nooit genoeg kan hebben van dit reizen dat
is één vroolijk ritje over een vlakken weg omringd door rotsbergen. Langzamerhand
klimmen we, de bergen naderen, en de bruisende Laerdalself (rivier) komt ons
tegemoet springen. De grond wordt schraler, en de zuivere lucht is vol van de geuren
der bergweiden, waarop witte en roode en hazenklaver, campanula en scabioos hun
laten, maar sterken bloeitijd vieren tusschen rotsgruis en mager gras. Want al meer
en meer krijgt de rots de alleenheerschappij. Waar er echter nog een weideke of
gerstakkertje is ontgonnen - ‘gangs gemaakt’ zooals ze in Overijsel teekenachtig
zeggen - daar levert dit een zeldzaam gezicht. Niet om den schralen oogst er van
gemaaid, maar om den enormen arbeid er aan besteed. Elk akkertje toch bijna is
omringd door 'n soms meer dan één meter hoogen en breeden muur van rotsklippen
en keien. Grootvader heeft de onderste, allergrootste en nu reeds verweerende uit
den akker naar den kant getorst, vader de middelste, al niet meer zóó zware steenen
er heen gedragen en zoon de bovenste, al kleiner wordende keien er op geworpen.
Wie straks den akker erft, erft ook den muur, die is een Gibea der gedachtenis aan
zijn voorgeslacht. En nooit kan hij dien akker verkoopen. Dat zou een zonde zijn
tegen zijn voorvaderen en tegen zijn nakome-
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lingen. Neen, dan nog liever een laagheid begaan - zooals in L a g e r l ö f ' s Jeruzalem
I n g m a r I n g m a r s s e n zijn geliefde G e r t r u d verlaat om de vrouw te huwen
die door haar rijkdom hem in staat stelt de Ingmarshoeve, den voorvaderlijken hof
en 't kinderlijk erfdeel, te redden van de vennootschap van opkoopers en sloopers.
Dit door banden van piëteit aan zijn grond verbonden zijn is niet de minste poëzie
van het leven van den boer. Wij stadsmenschen toch wonen vaak in huurhuizen,
waar, den dag vóór wij er introkken, misschien nog de grootste barbaar sliep. En zoo
we al het voorrecht hebben in onze vaderstad ons geslacht een tijd te kunnen nagaan,
dan moeten we soms zien, dat het huis met die mooie tuinkamer, door grootvader
nog gebouwd, op ‘geen stand meer’ wordt getaxeerd, zoodat het nu onbewoonbaar
is geworden en de tuinkamer voor teerpakhuis dienst doet. Hoe vast en onaantastbaar
voelt zich daarentegen de eigengeërfde boer! Dat van geslacht tot geslacht deze gaard
eigen huis en hof was, maakt hem rijk, al is hij nog zoo arm. Inderdaad worden de
gaarde al armer, naarmate de weg klimt en de akkers al steeniger worden. Trots hun
poverheid echter houden ze, al is het in miniatuur, iets van de grandezza van een
Noorsche boerderij. Van dichtbij bezien, hier zeldzaam armoedig. Een paar bij de
hand liggende rotsblokken wat netjes gelegd zijn het fundament, wat boomstammen
en zelf gezaagde planken in elkaar gezet vormen het huis, en dit is bedekt met
berkenbast en zoden. En zoo is het dak meteen een weideke, dat bij de schaarschte
van gras hier vlijtig wordt gehooid, en met een rotsje wordt bezwaard, opdat 't niet
wegwaaie. Maar naast dit staat een dergelijk huisje; er in rechten hoek tegenaan weer
één en op diezelfde manier weer één, en zoo vormen woonhuis en korenschuur,
veestal en bakhuis, houtschuur en werkplaats een kring gebouwen om den open hof,
die zoo doet denken aan een middeneeuwsch klooster of ridderhof in miniatuur.
Neen, als de boer over zijn hof van houtschuur naar stal, en de boerin van bakhuis
naar keuken gaat, dan moeten zij zich, me dunkt, vrij voelen in deze
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hun eigen wereld, die zeker in hun oog niet klein is ook.
Naarmate we echter klimmen, worden de gaarde zeldzamer, en dra is het rots en
nog eens rots. Ongetwijfeld zijn we nu in het land der reuzen, waarvan A s b j ö r n s e n
zoo mooi weet te vertellen. Volgens B a e d e k e r en de geologen is daar niets van
aan. Zie die Strandterrassen - om zoo te zien: een keienweg halverwege een steilen
berg - volgens hen zijn die ontstaan door de branding der zee die vroeger hier den
berg ondergroef en losbrokkelde; die Morainen zouden dan zwerfblokken zijn, door
de gletschers indertijd van de bergen meegebracht, en die Jättegrytar holten door
kolkende stroomversnellingen in vorige rivierbeddingen geboord. Ik geloof er niets
van, al hebben ze misschien op een examen gelijk, en houd dit met de sprookjes voor
gewoon reuzenwerk. Die Jättegrytar, wel die zijn wat ze heeten: kookpotten der
reuzen, waar ze hun zeehondjes en elandjes in stoofden; die Morainen wel dat zijn
de rotsjes, waar ze mee kegelden en die daar nu zoo zijn blijven liggen, toen de
vervelende menschjes hun spel kwamen storen: en die Strandterrassen, wel dat waren
hun voetpaadjes. Ja, ik zou het eigenlijk heel natuurlijk vinden als daar boven
gindschen berg opeens een reus zijn hoofd opstak en hij, mij pietepeutertje ziende,
zóó moest lachen, dat door den stormwind van zijn lach ik, met Stjaerna en al, het
dal weer invloog.
Als dit tot mijn verbazing echter niet gebeurt, krijg ik langzamerhand oog voor
wat aan deze versteende reuzenwereld leven geeft - en dat is het water. Zie, het is
hier alles en alleen rots. Geen akkers lachen van zon en zegen, geen wildzang schatert
in 't kreupelhout, geen faun blaast zijn schalmei, geen vredeleven waart rond onder
stammen met hoogwuivende kruinen - hier heerscht het starre, grootsche zwijgen
der rotsen. Maar het water is hier het leven. Het babbelt, spreekt, lacht en loeit; het
loopt, vliegt, danst en rent; het schatert, stormt, beukt en rameit, maakt zich wild en
wit van woede, en dan rustig en vredig, en is altijd levend, klaar en doorzichtig,
hemelsch-rein. Hetzij het als een lieve waterval
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(fos) van een zwarten rotsmuur afspringt, als één sprankelregen van diamanten en
paarlen, en halverwege zijn val gaat stoeien met den wind, een elf gelijk die haar
witte kleedje laat wapperen in de zon; hetzij het als een diepdoorzichtig bergmeer
in hare klaarten de goudforellen laat spelen of de kleurige rotsen zich laat spiegelen
op haar blauwend vlak, een blinkend oog gelijk waarmede de aarde opziet naar den
hemel - altijd is het water het levende element in het zwijgende, Noorsche hoogland.
Maar nooit overweldigde de schoonheid van het levende water me zóó, als toen ik
door de rotskloof bij Galderne omhoog reed.
Wel had al luider en wilder ons de Laera bij het stijgen tegemoet gebruist, maar
nu moest zij door den geweldigen rotsgrendel der Vindhelle zich een weg breken.
Welk een werk! Mij dunkt ik zie haar, zooals ze na een kalm-krachtigen loop over
de hoogvlakte, de zee zoekende, boven voor dien rotsgrendel komt te staan, die haar
den weg naar het dal verspert. Want de rotsen zijn elkaar genaderd en stapelen zich
nu steil omhoog, en het paadje, waarop wij omhoog klauteren, kronkelt zich met
moeite langs de rotsblokken, soms onder rotsmassaas door, zoodat we elk oogenblik
vreezen voor een ondoordringbaren rotsmuur te zullen staan. In werkelijkheid staat
nu daar boven de Laera voor dien rotsgrendel. Ze kan er niet door, onmogelijk kan
ze door die zwijgende, doodsche steenmassa heenbreken. Maar het leven laat zich
niet door den dood opsluiten; de Laera moet er doorheen, zoo zeker als ze leeft. Hoor
ze razen en bulderen daarboven, woedend over dien onverwachten tegenstand. En
dan... de bergen beven, werkelijk, ze is doorgebroken. Daar komt ze aangeraasd in
donderende vaart, witte wolken van water voor zich uitjagend. Naar beneden schietend
klopt ze zich tot blauw-wit schuim op de onbeweeglijke blokken, dan stapelt ze zich
bruisend op tegen een muur onverzettelijke rotsen, zoekt met gebrul een uitweg terug,
stoot echter op haar eigen razende vaart en boort dan in bliksemsnelle kolkingen een
gleuf, waardoor ze in witte woede haar schuimende wateren perst, die dan in razende
vaart onder een donderend hoerah naar beneden
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hollen - dat is de Svartegjelfos. Bevend en gebukt kropen we voort onder de
overschaduwende rotsdreigingen op het smalle wegje boven den donderenden,
wit-kokenden afgrond. Als Stjaerna eens schichtig werd op dit wegje, slechts hier
en daar door een opstaanden rotsklip afgesloten van den kolkenden afgrond! Als
M o n s eens.... of als die bergen.... Gelukkig, daar opent zich de rotskloof! Het wordt
lichter, wijder, stiller en na een oogenblik staan we op een hoogvlakte, omringd door
hooge bergen, stil voor een eenzaam, van ouderdom zwart, houten kerkje.
Het is de Stavekirke van Borgund, wellicht nog van vóór 1150.1) Ik stapte af, terwijl
M o n s doorrijdende, om aan het eerste huis de sleutel te gaan halen, in een oogenblik
weg was. Geheel alleen bleef ik achter vóór het oude, zwarthouten kerkje. De
morgenzon omstraalde me mild van den hoogen hemel en de grootsche bergen stegen
met majesteit omhoog. Waarom - dacht ik - hier een kerk gebouwd? In ons laagland
is het kerkspitsje, boven de olmkruinen uitstekend, een schoon symbool van het
omhoogrijzen dat het gezonde hart wil doen uit de moerassen van het platte leven,
maar hier? Welk een povere omhoogstreving van dit houten gebouwtje bij dat
majestueus omhoogrijzen dier reuzenbergen! Hoe klein dat kerkje! Hoe nietig ik en
benauwend-verlaten! Hoe zwegen ze die trotsche bergen! En of ik zong of stierf, zij
zwegen en ze zouden daar altijd staan en zwijgen. O, een uitweg uit deze grootsche
verlatenheid, o een verbreken van dit neerdrukkende zwijgen.... Daar hoorde ik de
Laera bruisen, daar hoorde ik het leven. Maar een leven dat is strijden meer dan
harmonie, strijden meer dan vreugde bedrijven - ons leven. Want wat we willen,
mogen we niet; waar we om schreien, zullen we 't ooit bezitten? En ondertusschen
dwalen we op en neer tusschen een tevroeg en een telaat; we zijn blind, en moeten
vooruit; we weten onszelf een doode

1) Deze Stavekirke van Borgund in 't Laerdal is wel te onderscheiden van die van Borgund bij
Aalesund. De laatste, uit dezelfde eeuw, in 1869 gerestaureerd, en kort geleden voor vele
onbehuisde slachtoffers van den brand te Aalesund een tijdelijke verblijfplaats, is echter
dezer dagen, naar de couranten melden, geheel door brand vernield.
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vlieg, en moeten doen als een held - ach, hoe hooger en dieper we willen leven, wij,
gevangen vogels, des te meer slaan we onze vleugels bloedig tegen de ijzeren kooi
met de koperen grendels. En toch - we weten ook: het leven overwint den dood, het
kleinste zaadje splijt de rots en het zwakste leven doet de ijzeren kooien en koperen
grendels in stukken springen. Breekt zich de Laera niet een baan door den rotsgrendel
der Vindhelle? Wat is weerloozer dan water en onbeweeglijker dan rots? En wat is
natuurlijker dan dit wonder, wijl het water leeft? En wat is eenvoudiger, dan dat dit
wonder een geweldigen strijd oproept? Ons leven is toch sterker dan dat van de
Laera? Dus opgaan, overwinnen, vreugde bedrijven? Moeilijk, ach onmogelijk
eigenlijk voor den eerlijke.... en toch onvermijdelijk. En in zijn hulpeloosheid
schreeuwt dan de mensch om God. Laat dat ‘schreeuwen’ voor ons slap geslacht,
dat van leven vaak niet meer dan den vorm, en van godsdienst weinig meer dan een
burgermansmoraaltje behield, wat al te bar, enghartig en onwetenschappelijk zijn,
me dunkt de nakomelingen dier Vikingen hebben die oude Psalmisten wel verstaan
als deze spraken van hun schreeuwen, ja hun brullen tot Jaweh. De Vikingen.... ah,
speelt me hier de romantiek geen parten, die nergens zoo ingeburgerd is als in 't
Noorden? Is dat geen kale drukte me op dezen klaren Augustusmorgen van 1903 te
gaan opwinden voor de Vikingen? Neen, want nu zoo nuchter mogelijk: waaraan
doet dat zwarte, houten kerkje van Borgund dadelijk denken? Immers onmiddellijk
aan het zwarte, houten Vikingschip, nog in Christiania te zien in den tuin achter de
Universiteit! Diezelfde sombere kleur of liever kleurloosheid, en dezelfde nietige
afmetingen. En daaruit dezelfde conclusie: wij met onze electrische salonsteamers
en gepantserde slagschepen tegenover die Vikingen met hun grootendeels open
booten, waarmede zij Europa gingen veroveren - wij met onze gerestaureerde
kathedralen en onze verwarmde catechisatielokalen met vensters van kathedraalglas
tegenover dit donkere kerkje, ja we doen grooter: zijn we 't ook? We hebben 't ons
gemakkelijker gemaakt; ook mooier....?
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Daar bracht een meisje me den sleutel, en toen ik haar gezegd had dat ik mezelf wel
den weg zou wijzen, ging ze vriendelijk heen. Terwijl ik het kerkje opensloot, bleek
het er nog donkerder te zijn dan ik vermoed had. In die dagen had men hier nog geen
vensterglas, en bij den dienst zullen de kaarsen van het altaar wel 't eenige licht zijn
geweest. Ik moest dus de deuren openlaten om iets te zien van de primitieve zuiltjes
en het eenschepige koortje met halfronde apsis. Opeens bekroop me de lust om een
indruk te hebben van zoo'n middeleeuwschen misdienst bij kaarslicht. Ik sloot gauw,
als was ik bang dat me iemand op 't brandgevaar opmerkzaam zou maken, de deuren
en stak, midden in de kerk staande, wat lucifers aan en hield die boven mijn hoofd.
En bij het weifelende licht en de zwarte schaduwen was 't me, als was ik omringd
door oude stoere gestalten, die geknield opzagen naar den witten priester bij het
altaar, die aanhief: de profundis. Mijn lucifers gingen uit, en in den donker doorleefde
ik nog eens een dergelijk oogenblik te Rome in de San Agnese-Catacomben: na een
ondergrondsche wandeling in den weeken schijn van bevend kaarslicht langs graven
en over graven eindelijk de kerk: een spelonk, voor niet meer dan dertig menschen,
met ook te eenvoudig heilig gereedschap; dàt een kerk voor de eerste Christenen,
hun opperzaal voor de hoogtijden des levens? En toch zuiverder dan in den
schitterenden San Pietro vernam ik daar het de profundis, de klacht die opstijgende
wordt een lofzang tot Hem, van Wien de psalm zingt: Hij is ons een Toevlucht en
Sterkte; daarom zullen wij niet vreezen... al werden de bergen verzet in het hart der
zeeën.... Hij is ons een Hoog Vertrek.
En naar buiten tredende scheen 't me niet vreemd meer dat hier te midden van deze
zwijgende bergen een kerkje was gebouwd. Wel trof me nu ook uitwendig het innig
nationale van den bouw. Want de daken - en van buiten is het bijna enkel dak - loopen
kunstig in en over elkaar en hebben die eigenaardige drakenkop-versieringen die
men aan de stevens der Vikingschepen terugvindt. Het onderste dak der kirke rust
op een rij lage

Onze Eeuw. Jaargang 4

340
zuiltjes, die op een borstwering staande, een gemoedelijke gaanderij om het gansche
kerkje vormen, een schuilplaats bij onguur weder. De in verhouding hooge portalen
zijn rijk versierd met houtsnijwerk van phantastische drakengestalten, figuren en
slingers, soms ook met runen als deze: Thorir raist runar thissar than Olau misso:
T h o r i r schreef deze runen op de Olafsmis. Op eenigen afstand een klokkentoren,
of klokkenstoel (Stöpel), ook, hoewel van lateren datum, zwart van ouderdom, met
het eigenaardige afdakje dat aan onze oud-Friesche kerktorens herinnert.
Maar ginds staat M o n s reeds op me te wachten; en dus draaf ik naar mijn kjaerre,
die nu vroolijk verder gaat ratelen. Even voorbij 't nieuwe kerkje van Borgund - een
bespottelijke naäperij van het oude - wees M o n s me een Engelschman, natuurlijk
een hengelende. Hij keek er zelf van op, want hij had me juist verteld dat deze
hengelaars al noordelijker, naar onafgevischte wateren boven Throndhjem waren
getrokken. Dáár zat nog zalm! Daar had den vorigen zomer zoo'n uit Zuid-Afrika
teruggestuurd generaal een rivier gepacht voor 3000 kronen, en in drie weken aan
groote zalmen, die hij ter Engelsche markt zond, zijn water vrij gevischt. Onze
Engelschman had echter niets gevangen. Een oogenblik later echter kwam een boertje
met een in wilgenlot verpakte zalm in de hand ons vragen of we hem dien ‘lax’ - ik
geloof naar Nystuen - wilden meenemen. M o n s en ik keken elkaar eens aan, en ja:
we hadden beiden schik in het vrachtje; er was hier dus wel zalm, maar 't boertje
bleek den Engelschman te slim af, zei het knipoogje dat we elkaar gaven.
Maar nog meer dan het geval amuseerde mij het praten met M o n s . Want hij
geloofde in mijn Noorsch. Terwijl toch ieder ander mijn Noorsch had beantwoord
met Engelsch, hoogstens met Duitsch, geloofde hij er in, en deed tenminste of hij
me begreep. Ja, hij had er in plezier mij te onderrichten dat de ahorn asp, de lijsterbes
rogn, de gerst byg heette. En toen ik hem vertelde dat bij ons de Overijselsche boeren
den ahorn zoo aardig ‘Kloaterpeppel’ noemen, lachte hij dat die hier ook bij de boeren
wel klirrepappel heette. Waarop
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ik verder vertelde, dat zij bij ons ook mangs zeiden voor ‘veelmalen’, precies als
hier: ‘mange Tak: veel dank’. En hoe gul was hij met zijn: mange Tak! Niet alleen
bracht hij het met den hoed in de hand na elke versnapering op iedere pleisterplaats,
maar ook telkens als ik zijn voorbeeld was gevolgd, en bij een sterke wegstijging
naast de kjaerre was gaan loopen, kreeg ik daarvoor een mange Tak, omdat ik het
Stjaerna gemakkelijk had gemaakt. Toch was M o n s geen babbelaar; neen, hij kon
zwijgen als een aristocraat en een boer. Begon hij, achter me gezeten, weer een
praatje, dan behoefde ik slechts niet te antwoorden en dadelijk zweeg hij. En er was
reden tot zwijgen. Al stijgende, de naar beneden bruisende Laera tegemoet, bereikten
we langzamerhand een dier vlakten die men in Noorwegen op en tusschen de bergen
vindt, het Fillefjeld. De verre sneeuwbergen van Jotunheim (Reuzenhuis) schitterden
op tegen den blauwen hemel en de midzomerzon straalde over eenzame vlakten,
stille wateren, brokkelige rotsen en een enkele saeterhut op een armelijke weide. Hoe
in zichzelf gekeerd was deze natuur, zichzelf genoegzaam in haar hoogen trots. Geen
kleurenweelden van bosch en beemd, geen vogelengefluit over lachende akkers,
maar een volklinkende stilte, eerst recht vernomen als het klokje van een koe op den
saeter even klonk, als een echo van verre. Wat zou men hier spreken? Zwijgen was
hier het bewijs dat men deze ernstige, weemoedig-schoone natuur zag en verstond.
En zoo zwegen we maar, terwijl de onvermoeibare Stjaerna nu een steilte opkroop,
dan met zoo'n razende vaart naar beneden vloog dat ik er duizelig van werd en me
moest vasthouden, en aldoor zóó onverdroten voortdraafde dat ik er honger van
kreeg. Maar toen ze te Maristuen, waar we zouden middagmalen, werd uitgespannen,
na van zes tot twee uur 56 kilometer te hebben afgedraafd en geklommen, was ze
nog even frisch als, ja als Stjaerna zelve.
Maristuen - evenals 't volgende station Nystuen, een dier Fjeldstue waarvan de
eerste in 1120 door koning E y s t e i n werd aangelegd, om reizigers op te nemen en
in den winter de wegen open te houden - was reeds in 1300 een gees-
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telijk gesticht. Nu, midden in den korten, maar hevigen hoogland-zomer, lag het
roode hotel in groene weiden en sappige boschjes lachend tusschen de diep-blauwe
wateren en de hoog-schitterende sneeuwbergen, maar hoe bar zou 't hier 's winters
zijn, daar nu de sneeuw nog zoo vlak bij lag op de bergen en in de schaduw de wind
zoo ijzig sneed. Ik klouterde een berg vlak bij 't hotel op en halfweegs las ik de groote
letters in een rotsblok gehouwen: Denne (deze) Wei (weg) er anlagt af C.J. Hammer
1790. Hoe, deze steile helling dus blijkbaar de oude weg, nog in 1790 gebouwd als
een kunststuk, waarop de maker zich kon beroemen! Wat hebben wij 't dan mooier
en gemakkelijker! Voor de oude Fjeldstue verrees 't groote, roode hotel met belvedère,
en het dynamiet heeft er wel voor gezorgd dat de nieuwe weg heel wat vlakker was
dan het kunststuk van 1790. En toen ik met de vele logé's in de kleurig-houten eetzaal,
bediend door meisjes in museumachtig nationaal kostuum, zeker copieuser tafelde
dan men indertijd in de Fjeldstue deed, zei ik nog eens: wat hebben wij het toch
mooier en gemakkelijker! Maar ook: platter en vlakker. Rotsen slaan we plat, en we
willen een half fleschje bier drinken op een belvedère, die brutaalweg de eeuwige
sneeuwbergen staat aan te gapen. We kunnen en durven immers alles - wat zouden
we dan schuchter doen tegenover die stille majesteiten, wat spreken van heiligschennis
tegenover een ernstige natuur? En door de herinnering aan onze alles platmakende
hoogheid werd ik al onrustig, en begon te luisteren of daar nog geen trein floot en
geen tram voor het hotel stilhield? En al stoorde niets de bergstilte, ik werd toch eerst
weer rustig toen ik in de kjaerre zat en luisterend naar Stjaerna's hoefgeklep: rikketik,
rikketik met zoo'n duizelingwekkende vaart den berg begon af te vliegen, dat ik tegen
mezelf zat te knikken op 't gedans van de kjaerre, om dan den volgenden steilen berg
gemoedelijk op te kruipen naast Sjaerna en M o n s , met de leidsels om den arm, de
zweep als een geweer op schouder, de rooden zakdoek fladderend uit de zijzak van
't buisje en 't mes in de schede op zijde - dat mes, zijn Tollekniv waar hij zoo trotsch
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op was, dat hij me er tweemaal speciaal op gewezen had dat het beslag van nysölv
(nieuwzilver) was. Ondertusschen heb ik de Laera voor het laatst zien schuimen en
bruisen, want nu zijn we op 't hoogste punt van den weg door de Valders, op de
waterscheiding tusschen oostelijk en westelijk Noorwegen. Hier loopt de weg dwars
door een Saeter. Om ons het speelsch klokjesgebengel van het vee dat tusschen de
rotsen door van 't grootbloeiend maar armelijk gras en van de dwergstruiken graast,
en voor ons de breede, houten hut, waarin de Saeterjente den geheelen zomer boter
en kaas maakt. Zie, een van die kleine, magere koetjes staat met haar ééne poot in
de vuile sneeuw, terwijl ze een paar aan de sneeuw staande klavertjes wegsnapt, en
daar is de Saeterjente ook voor de deur der hut! Langzaam nu Stjaerna, dat ik kan
zien of ze gelijkt op Synnöve Solbakken! Maar nauwelijks kan ik zien dat ze mijn
vroolijken groet rustig, niet zonder zelfgevoel, beantwoordt, zoo vlug vliegt de
sneldravende Stjaerna nu naar beneden. Schijnbaar in volle vaart tegen rotsen aan,
die op 't laatste oogenblik zich openen, of waardoor het dynamiet een weg baande,
onder overhangende rotsen boven een razende, schuimende Fos. Telkens ook andere,
maar altijd ernstige uitzichten over rots en water, saeter en gaarde. En genietend van
deze stille natuur, waarin het regelmatig hoefgeklepper van de dappere hippetip
Stjaerna het eenige geluid is, voel ik me één worden met dit zwijgende land en tehuis
geraken bij deze nobele, gemoedelijke menschen.
Want gemoedelijk dat ze zijn, tot in het onzegbare toe. Wie toch verwacht de
plaats, waar de keizer te voet gaat, bestrooid te vinden met frisch groen van den
juniperus; wie ook die berekend te vinden op meer dan één persoon; wie ook daar
vergast te worden op 't gezicht van de winterpelzen, wel niet zoo statieus als de onze,
maar zóó gemoedelijk opgemaakt met een rand zwart laken en kleurige wollen
knoopen, dat ze 'n mensch midden in den zomer naar den winter doen verlangen?
Wie ook, die 's ochtends vroeg wil afrijden, kan vermoeden, dat als hij 's avonds vaer
saa god! (als 't u belieft) heeft geantwoord op de vraag:

Onze Eeuw. Jaargang 4

344
‘caffeen paa Rummet’ (de kamer) er dan 's morgens een half uur vóór zijn afrit een
aardig meisje op zijn kamer komt, die gesmeerde boterhammetjes klaarzet en de
koffie vast inschenkt voor den zoeten jongen? Maar dan had ik de deur niet afgesloten?
Neen, dat had M o n s me wel afgeleerd! Want toen Stjaerna haar eerste nachtkwartier
betrok, en ik reisboeken, parapluie en dergelijke dingen, die een ander mensch ook
wel eens noodig kon hebben, mee naar binnen had willen nemen, had M o n s me
zoo gemoedelijk uitgelachen om mijn bezorgd gesleep, dat ik alles stil had laten
liggen, begrijpende dat ik me in zoo'n houten hotelletje in 't binnenland tehuis
behoorde te gevoelen.
Frisch, als was ze zes weken in de wei geweest, kwam Stjaerna me 's morgens
weer halen. Ze gunde me geen tijd om goed te gaan zitten, of daar ging het weer:
kleppe-klep, tikke-tik, plakke-plak met haar snellen hoefslag over den gladden weg,
vroolijk als een veulentje. Stjaerna loopt niet, Stjaerna danst: de kortgeknipte manen,
de bles tusschen de opstaande ooren, het ronde, zwarte lijf, alles danst aan haar,
terwijl haar onbeklepte oogen alles opnemen. Onverwachts houdt ze met een schok
midden in de vaart stil, om aan een waterbak aan den weg, waardoor een bergbeekje
stroomt, wat te drinken, en even onverwachts is ze weer in vollen draf. En dat puur
voor haar plezier, alsof ze wilde zeggen: ‘och, de menschen zijn er om te tobben en
te zwoegen, maar ik, Stjaerna, om te huppelen en te dansen, eens prettigjes te
schrikken en op zij te springen, en dan te draven en te rennen voor de Stolkjaerre.’
Onderwijl hebben we het urenlange bergmeer Vangmjösen bereikt. Hoe wijd en
geweldig grootsch is het hier! De verre, glinsterende sneeuwtoppen van Jotunheim
staan, felflikkerend omhooggesteigerd, scherp tegen den blauwen hemel; beneden
ons ligt het zwart-blauwe bergmeer, donker, diep en geheimzinnig, en tusschen de
heldere hemelhoogte en de donkere basis een heele scala van kleuren. Potloodzwarte,
recht uit het water rijzende rotsen grimmen uit de schaduw de zonnige, violette en
groene bergen van den overkant aan, tegen wier voet een enkele lichtkleurige
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gaard met zijn bruin-roode bijgebouwen leunt. Van de grijze rotsen, brokkelig als
tot puin geschoten reuzenburchten, zweven en huppelen kleine Fossen naar beneden
en als de zon fonkelt, en parelen sprankelt op hun witte schuim, glijdt er een glimlach
over de rimpelige rotsgezichten. Morgenwolken glijden luchtig en hoog weg over
verre smeltendblauwe bergen; beneden op de groene weiden aan het water heeft een
roode gaard 't zich gezellig gemaakt, of schittert een wit kerkje, klein en prettig, als
een zachte melodie in een breedgedragen hymne.
Maar daar steekt de wind op en met zijn geduw in den rug vliegen we de helling
op, hooger en hooger, vlak boven het nu bruisende bergmeer. En dan de helling af,
aangejaagd door den vliegwind en meegedragen door de gevleugelde Stjaerna, nu
onder roode rotsen door, die zoo sterk overhellen dat niet alleen men zich
onwillekeurig bukt, maar ook de weg zelf soms voortloopt onder 'n op palen rustend
afdak, dat den reiziger moet vrijwaren van neerrollende rotsjes - en dat, terwijl
loodrecht onder ons de witgekopte golven wild bruisen en klotsen; waarlijk, het was
mij precies griezelig genoeg. Maar voor Stjaerna en M o n s nog niet. Want het is
alsof ze elkaar aanhitsen, om dan als slotgrapje bij een wegkromming zoo'n scherpen
draai te nemen, dat ik me moet vastklemmen om niet tegen de rotsen of te water
geslingerd te worden, en het ééne wiel van de kjaerre zich reeds optilt.... maar M o n s
komt kalm met zijn volle zwaarte op dien kant van 't karretje leunen en lacht even:
meget pent! (alleraardigst).
Toen ik goed en wel bekomen was van den schrik, bemerkte ik dat we, wel met
tusschenpoozen, maar toch voortdurend daalden; de eenzaamheid lag achter ons en
we naderden de beschaving. De gaarde werden grooter, de akkers vruchtbaarder en
de kerken talrijker. Wel bleef het landschap nog grootsch, vooral doordat de verre
sneeuwbergen door hun fel geblikker ook de stillere tonen ophaalden en beheerschten,
maar de symphonie was rustiger, spande de ziel niet zoo tot ernst en zwijgen, kreeg
iets van een pastorale, waarbij een praatje wel past. En zoo vroeg ik
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M o n s , wiens zacht gezicht van helblauwe oogen onder zwarte wimpers nu niets
had van 't verweerde gelaat van een koetsier door de Valders, of hij altijd skydsgut
was geweest.
- Neen, natuurlijk niet, hij was immers Skraedder!
- Een Skraedder, M o n s , een eerzame kleermaker?
- Zeker; maar 's zomers was er geen werk voor de Skraeddere en dan moest hij
toch wat verdienen.
- Ja, voor vrouw en kinderen, dat begreep ik.
- Neen, gelukkig nog niet, for gamle Foraeldre!
- Voor zijn moeder en vader! Dus die leefden nog!
En toen zwegen we, en ik vond dat M o n s een mooi leven had: 's winters bij
moeder thuis en 's zomers als een heer door de Valders rijden.
Maar nu was de beurt aan M o n s om mij uit te hooren, en zijn open staalblauwe
oogen zeiden me, dat ik toch vooral de waarheid zou zeggen, toen hij me vroeg:
- Of we in Holland niet heel groote paarden hadden, veel grooter dan Stjaerna?
- Ja, daar kon hij van op aan: dat was zoo.
- Nu, hij had gehoord dat heel Holland één weide was en dat de paarden er zoo
groot en sterk waren dat ze wel twee duizend kilo konden trekken!
- Wel vier duizend! waagde ik voor de eer van Holland.
- Nu, hij kon dat wel aannemen, 't was anders verbazend vierduizend kilo! Als ik
dan maar toegaf dat ze niet zoo hard liepen als Stjaerna - en 't gebaar, waarmede hij
naar haar wees, was als een zegenende liefkozing.
En toen ik haar vroolijke dapperheid geprezen had, begon hij me als belooning
weer te onderrichten en het verschil aan te wijzen tusschen furu en gran (grove en
fijne den).
Want we waren nu midden in donkere bosschen gekomen. En de geurige
dennenlucht, de Waldeinsamkeit en het Waldesrauschen deden me opeens denken
aan A s b j ö r n s e n 's sprookjes, en vooral aan dat wat C. H o n i g h ook bij ons
bekend heeft gemaakt van de twee jongens en de drie woudreuzen. Die jongens
verdwalen op een bedeltocht voor hun ouders 's avonds in het bosch. Maar nauwelijks
hebben ze zich van
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heide en mos een bed gespreid of daar hooren ze snuiven en snuffelen, en al spoedig
een stem: ‘ik ruik Christenbloed.’ En meteen dreunde de grond als door een
aardbeving. Nu wisten ze, dat er woudreuzen naderden. Ze vluchtten achter een
dikken den en daar zien ze de boschreuzen aankomen. Zoo groot en plomp waren
ze, dat hun hoofden tot de toppen der boomen reikten. Drie waren er, en met hun
drieën hadden ze maar één oog, dat ze om beurten gebruikten. Midden in 't voorhoofd
hadden ze een gat, daar legden ze het oog dan in en richtten het met de hand. Die het
oog droeg, ging altijd vooruit; de anderen volgden en hielden zich aan den eersten
vast. Maar de oudste jongen loopt achter hen aan en hakt met zijn kapmes den
achtersten reus de hielpezen door, zoodat deze een verschrikkelijken schreeuw gaf,
waar de boomen van schudden. De reus viel achterover en de grond dreunde en
daverde als bij een aardbeving. Hij schreeuwde zoo hard dat de voorste reus er van
schrikte en vergat zijn oog vast te houden. Het viel op den grond en de jongste jongen
snapte het dadelijk weg. 't Was grooter dan twee schotels te zamen en gaf zooveel
licht, dat het den jongen klaarlichte dag scheen, toen hij er doorkeek. Nu moesten
de boschreuzen wel zoete broodjes bakken, want bulderen hielp niets, nu ze niet
konden zien. Maar de jongens gaven 't oog eerst terug, toen de vrouw der reuzen hen
twee stalen bogen en twee emmers goud en zilver had toegeworpen. De jongens
keerden vol vreugde naar hunne ouders terug, die nu geen armoede meer te lijden
hadden, maar de reuzen gingen met hun vrouw naar 't gebergte en nooit meer heeft
men daar gehoord van reuzen, die rondsnuffelen naar christenbloed.
En ik, kijkend naar die mossige rotsen, soms werkelijk op reuzen gelijkend, uit
wier top en aan wier voet de dennen, soms ook weer echte ‘woudreuzen’, in de hoogte
schoten, verbaasde me opnieuw hoe echt en breed de dichtende volksgeest in die
sprookjes teekent. Hoe zuiver is hier toch uitgebeeld die schuchtere vreeze voor het
oerwoud, die mensch en dier ‘skovtagen’ (door het woud gepakt) maakt, zoodat ze
't woud werkelijk als een wezen
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zien dat hun kwaad wil; hoe aardig spelen hier ook nog reminiscenzen door aan den
tijd toen het heidendom moest wijken voor het christendom, en hoe typisch dat sinds
die dagen de reuzen moesten uitwijken naar de bergen!
Maar wat? Ben ik ook skovtagen? Ik zit daar met groote oogen en uitgestrekten
arm en breng er eindelijk uit: ‘zie dan toch M o n s !’
Maar M o n s knikt slechts even, daar 't nog al duidelijk is, dat ze daar de Jernbane
aan 't leggen zijn. Zoo waar, daar is de spoorweg! Door het zomerhout is een kloof
gekapt, een gapende wonde in het levende hout. De nog gisteren frisch-bebladerde
takken liggen te verdorren, een scherpen doodsgeur van zich gevend. Door het dal
ligt een dijk van rotsblokken, met dynamiet uit de bergen gehaald. Overal
grondwerkers, en opzichters met lange meetlatten in de hand.
Neen, dat hadden ze nu niet moeten doen! Dat was een beleediging voor Stjaerna;
een moedwillig wegjagen van de eenzaamheid; 't was echt een misdaad. Wel voelde
ik het onnoozele van mijn verzuchting, maar het deed me toch goed ook M o n s
achter me te hooren brommen: dat ze daar toch onbehoorlijk gauw opschoten naar
Fagrenaes!
- Wanneer, naar hij dacht, de trein dan zou loopen?
- Naeste Sommer!
- Aanstaanden zomer al! Dus - zoo troostte zich mijn trots nog al egoïstisch - ik
was dan een der laatsten geweest die de Valders nog bijna geheel per kjaerre had
afgedraafd, en dit niet als een grapje, maar als 't eenig mogelijke, natuurlijke en
onvermijdelijke. Zeker, de Valders liep wel niet weg, maar den volgenden zomer
brengt de trein reeds van Christiania misschien tot Fagrenaes, dus tot midden in de
Valders. Dan komen de ‘Erholungsbedürftigen’ en de dames met mooie nationale
pakjes en de heeren met bloote kuiten en bergstokken, en dan gaan ze misschien ook
in een kjaerre toeren, terwijl de trein hen voorbij snort. Maar dan is het
onvermijdelijke, het kenmerk van het echte er af; dan is het ‘Spielerei’ geworden,
als zou men bij
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ons nog eens met de trekschuit meegaan van Amsterdam naar Haarlem.
Ondertusschen hoor ik M o n s achter me ook al mopperen, dat het tegenwoordig
door de Valders niets meer gedaan was, dat er al bijna geen kariolen meer gezien
werden, en de reizigers de kjaerre ook reeds gingen verachten voor de tweespannige
wagens van de Reiseselskab, en dat dus voor zijn part de treinen en de electrische
trams konden komen. En - voegde hij er aan toe - straks gingen we in zoo'n sanatorium
overnachten, en nu moest ik toch maar alles uit de kjaerre meenemen, want je kondt
nooit weten....
- Zeker, dat begreep ik best: als men zoo in de sfeer van treinen en sanatoria was
gekomen moest men oppassen....
Om tenminste in wat beter stemming te komen, gingen we uitrekenen wat Stjaerna
kon verdienen voor de gamle Foraeldre. Ze had wel veel gekost: 300 kronen, maar
met 40 à 50 kronen per tocht door de Valders - ongerekend mogelijke retourreizigers
die hij morgen in Dokka zou krijgen - had ze zich gauw vrijgedraafd, en dan had hij
wat voor den winter.
Maar ook dit praatje was gauw op, en ik merkte dat mij tenminste de reisdaemon
voor 't oogenblik verlaten had. Voor mij was de tocht door de Valders voorbij. Voor
Stjaerna echter nog lange niet, en zij had er niets op tegen nog heel wat uren voor
de kjaerre te draven. Zie, hoe dapper ze weer begint aan dezen steilen klim, als had
ze M o n s ' en mijn beleefdheid, er af te springen, niet noodig, wat we toch maar
doen. Het was een lange, lange klim. Soms stak M o n s zijn hand in de spaken der
wielen, en zijn voet onder het wiel zelf, om Stjaerna eens wat te laten uitblazen.
Ondertusschen klom ik aldoor, heel alleen. Op het hoogste punt, eer de weg draaide,
keek ik om: daar lag de Valders. Op den voorgrond deden de heerachtige, rijke gaarde
het heel deftig op de goede akkers; verderop spiegelden blauwe heuvels in de rivieren
die zoet gleden door fluweel-groene dalen; nog verderop rezen de donker-purperen
rotsen, met gran begroeid, uit de witgekopte, donkerblauwe wateren, en hoog boven
dit alles uit stonden de verre sneeuwbergen
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te schitteren in het blauw, zij de allerschoonste en de allerheerlijkste, waar ook de
eenzaamheid en de reuzen woonden. O, dat dit nu al weer voorbij was, voorbij, en
ik had dit schoons nog niet half gezien, niet half gehoord en genoten....!
- Mange Tak, zei M o n s , die me had ingehaald, den hoed afnemende, omdat ik
zoo vriendelijk was geweest voor Stjaerna.
- Mange Tak, herhaalde ik onwillekeurig, toen ik weer insteeg. Eerst toen ik het
gezegd had, vroeg ik of dit geen dwaas woord was geweest. Maar neen; ik had
zooeven afscheid genomen van de Valders, die ik met M o n s en Stjaerna zoo heerlijk
had doorgereisd, en bij mijn afscheid was ik zoo gewoon-menschelijk begonnen te
klagen, totdat M o n s me dat afgenomen en daarvoor 't veel mooiere en zeldzamere
danken me in de plaats gegeven had. Neen, 't was geen dwaas woord geweest en dus
zei ik het zachtjes nog eens - en me dunkt, 't was niet alleen tot de Valders, tot M o n s
en Stjaerna dat ik nu zeide: Mange Tak.
(Wordt vervolgd).
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Wetgeving door het uitvoerend gezag
Door Jhr. Mr. H. Smissaert.
Niet van zeer onlangs eerst dagteekent ten onzent het gebruik, dat de wetgever zeer
belangrijke aangelegenheden van wetgevenden aard ter regeling overdraagt en overlaat
aan het uitvoerend gezag, door te bepalen dat die ‘nadere regeling’ zal geschieden
bij algemeenen maatregel van bestuur. Om de te kiezen voorbeelden slechts te
beperken tot de arbeidswetgeving in engeren zin kan er op worden gewezen dat reeds
de Arbeidswet (van 1889) niet anders deed dan algemeene bepalingen vaststellen,
doch de gewichtige vraag, welke arbeid van vrouwen of jeugdige personen
voorwaardelijk of onvoorwaardelijk zou zijn verboden (art. 4), ter beslissing aan een
bestuursmaatregel opdroeg. En de Veiligheidswet (van '95) liet wederom aan
bestuursmaatregelen over uit te maken welke eischen, hetzij in het algemeen ten
opzichte van alle bedrijven, hetzij in het bijzonder ten opzichte van sommige, zouden
worden gesteld ten aanzien van luchtruimte, luchtverversching, verlichting,
voorkoming van brand en van ongevallen bij brand, kleedkamers, schaftlokalen,
privaten enz.; terwijl langs denzelfden weg zou worden vastgesteld wat moest
aangewend worden tot bevordering van zindelijkheid, van eene draaglijke temperatuur,
tot voorkoming van ongevallen door werktuigen enz.; welke laatste bestuursmaatregel
tevens de bevoegdheid van
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den inspecteur zou bepalen tot het geven van voorschriften nopens den tijd gedurende
welke zekere personen in zekere ruimten zouden mogen vertoeven enz. - Zoo bevatten
twee van de drie artikelen, welke in de Veiligheidswet de paragraaf (§ 3) nopens de
‘maatregelen tot beveiliging’ samenstellen, in substantie niet anders dan een
verwijzing naar bestuursmaatregelen, dan een delegatie van de eigenlijke regeling
op dit stuk aan het uitvoerend gezag1). Bedenkt men daarbij dat de Veiligheidswet
overigens slechts inhoudt als § 1 een inleidende bepaling, verklarende wat fabrieken
en werkplaatsen in den zin dezer wet zijn, als § 2 bepalingen nopens het oprichten
van fabrieken enz., als § 4 regelen omtrent het toezicht, als § 5 de regeling van het
hooger beroep en als §§ 6 en 7 straf-, overgangs- en slotbepalingen, - dan ziet men
in welke mate voor de kennis van hetgeen omtrent ‘beveiliging bij het verblijven in
fabrieken en werkplaatsen’2) is gedecreteerd, vooral de bestuursmaatregelen van
geheel overwegend belang zijn. De Veiligheidswet zelve - zoo kan men zeggen kan geheel ongewijzigd blijven en toch in de diepte en in de breedte aanmerkelijk
worden uitgebreid: noodig is daartoe niet anders, niet meer dan een uitbreiding in
de breedte en in de diepte van de bepalingen van het bedoelde Koninklijk Besluit.
Tot een dergelijk stelsel van wetgeving, tot eene zoodanige delegatie is men èn in
'89 en in '95 gekomen, omdat men 1o niet toen reeds aanstonds in de wet zelve de
uitvoerige regeling wist neer te leggen en 2o niet in de wet zelve bepalingen wilde
opnemen, die later, wanneer men over meer ervaring beschikte, allicht gewijzigd
zouden moeten worden, terwijl natuurlijk die wijziging gemakkelijker te
bewerkstelligen was, wanneer daartoe niet de wet, doch slechts een Koninklijk Besluit
behoefde te worden omgewerkt.
Op beide motieven komen wij nader terug. Doch vooraf zouden wij er de aandacht
op willen vestigen, dat dit stelsel: het trekken van de hoofdlijnen in de wet, het over-

1) Het derde artikel (art. 8) dezer § bevat de verplichting des werkgevers tot het ophangen van
een reglement op last van den inspecteur.
2) Woorden ontleend aan de considerans der wet.
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laten van de ‘nadere regeling’ aan bestuursmaatregelen; - ook na de beide genoemde
wetten veelvuldig is toegepast. Het is - om slechts dit voorbeeld te noemen overbekend hoezeer de Ongevallenwet 1901 slag op slag allerlei uiterst belangrijke
onderdeelen der in die wet behandelde materie niet zelve regelt, maar telkens daarvoor
naar een bestuursmaatregel verwijst: daalt deze wet al op sommige punten in détails
af, zij wijdt b.v. niet meer dan zeven artikelen (art. 52-58) aan de zeer gewichtige
quaestie van het zelfdragen of overdragen van risico, om in het achtste artikel (59)
te verklaren dat bij algemeenen maatregel van bestuur bepaald worden vijf punten,
welke in die zeven artikelen slechts even zijn aangeduid, terwijl dan als 6de punt voor
een bestuursmaatregel gereserveerd wordt ‘al hetgeen verder noodig is voor de
uitvoering van de artikelen 52 tot en met 58’. En aan het slot der Ongevallenwet
wordt als 't ware een soort razzia gehouden van alles, in welks regeling nog niet
voorzien mocht zijn, door deze typische bepaling van art. 114: ‘Hetgeen behalve het
in de artikelen 7, 10, 15, 19, 31, 42, 52, 59, 61, 64, 72, 82, 86, 92 en 104 bepaalde
nog ter voorbereiding van het in werking treden dezer wet en tot hare uitvoering
noodig is, wordt bij algemeenen maatregel van bestuur geregeld’..... Genoeg reeds
om te doen zien dat ook in latere sociale wetten de verwijzing naar een
bestuursmaatregel telkens wordt te baat genomen, als een normaal middel om de
nadere regeling van allerlei punten buiten het kader der wet zelve te stellen.
Het spreekt van zelf dat door toepassing van dit delegatie-stelsel (om het
verwijzings-systeem nu zoo maar te noemen) een ontwerp van wet een niet dan (vaak
zeer) onvolledig beeld geeft van de regeling gelijk die ten slotte zal blijken te zijn;
- van zelf ook dat de direct-belanghebbenden daardoor worden blootgesteld aan
allerlei aangename of onaangename verrassingen, niet alleen doordat de eerst
onbekende bestuursmaatregel bij de afkondiging mee- of tegenvalt, maar ook omdat
soms, geheel onverwachts, zoodanige bestuursmaatregel gewijzigd wordt. Dit laatste,
die gebeurlijkheid van plotselinge ingrijpende wijzigingen, is
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niet het geringste nadeel van het delegatie-stelsel: zij schept een voortdurende
onzekerheid ten aanzien van wat wel en wat niet in een bedrijf straks veroorloofd
zal zijn en ten aanzien der voorwaarden, waaronder het een of ander zal zijn
toegelaten.
Een sterk sprekend voorbeeld daarvan levert de geschiedenis der bepalingen nopens
arbeid van vrouwen en jeugdige personen in steenfabrieken. Art. 4 der Arbeidswet
bepaalt: ‘bij algemeenen maatregel van bestuur wordt door Ons hetzij
onvoorwaardelijk, hetzij voorwaardelijk verboden een persoon beneden 16 jaren en
in fabrieken en werkplaatsen een vrouw bepaalde soorten van arbeid te doen
verrichten....’ Het K.B. van 21 Januari 1897 tot vaststelling van den bovenbedoelden
bestuursmaatregel nu bevatte ten aanzien van steenfabrieken geen andere bepaling
dan de algemeene, welke verbood een persoon beneden 16 jaar arbeid te doen
verrichten bestaande in het trekken, duwen of dragen van een last, welke kennelijk
de krachten van dien persoon te boven gaat. Maar onder dagteekening van 16 Maart
1903 verscheen ter vervanging van den vroegeren een nieuwe bestuursmaatregel,
welke verbood jeugdige personen of vrouwen in een steenfabriek arbeid te doen
verrichten bestaande in 1o het verplaatsen van beladen wagens (kruiwagens daaronder
begrepen); 2o het ‘neerslaan’ (steenen uit de vormen leggen); 3o het ‘opschieten’ van
steenen; 4o het nemen van gebakken steenen uit de ovens. - Men herinnert zich dat
deze even onverwachte als ingrijpende wijziging, van overwegend belang èn voor
de hierdoor plotseling ‘beschermde’ personen, èn voor het bedrijf, zoo iets als een
storm in den lande heeft verwekt: een interpellatie in de Tweede Kamer, courantenen tijdschrift-artikelen, protesten van belanghebbenden (ook van de arbeidsters, die
bezwaar maakten dat haar voortaan deze loongevende arbeid kortweg verboden zou
zijn1). Gevolg? Dat in Mei 1903 bij K.B. de werking van het verbod geschorst werd
tot na

1) Zie o.a. de mededeelingen van mej. M a r i e J u n g i u s , directrice van het Nationaal Bureau
voor Vrouwenarbeid, in het Sociaal Weekblad van 13 Mei 1903.
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October 1903, terwijl de bepaling, die zooveel aanstoot gegeven had, bij K.B. van
4 November 1903 in dier voege gewijzigd werd dat wel de reeds vroeger genoemde,
doch thans eenigszins anders omschreven soorten van arbeid voor jeugdige personen
verboden bleven, doch het verbod voor vrouwen boven 16 jaar onder zekere
voorwaarden niet vóór 1 Januari 1906 zou gelden. - Wij behoeven thans niet na te
gaan wat van deze bepalingen in het vóór-ontwerp en in het ontwerp ‘Arbeidswet
1904’ is geworden; alleen zij door de vermelding van het feit dat overeenkomstige
bepalingen in dit ontwerp zijn overgenomen, er aan herinnerd dat voortaan deze
aangelegenheid dus bij de wet zal zijn geregeld. Doch het gebeurde heeft inmiddels
in breeden kring doen zien wat de ‘nadere regeling’ bij bestuursmaatregel van
verschillende in de wet slechts genoemde punten èn voor het bedrijf èn voor de
arbeiders beteekenen kan.
Wij noemden boven het ontwerp ‘Arbeidswet 1904’; de vraag dringt zich op hoe
hierin gehandeld is ten aanzien van het delegatie-stelsel. Het antwoord op die vraag
kan in enkele woorden aldus luiden: in dit ontwerp zijn, ten deele gewijzigd, ten
deele ongewijzigd, overgenomen de bepalingen der Arbeidswet en der Veiligheidswet
en der uit die twee wetten voortvloeiende bestuursmaatregelen, zoodat al wat tot nog
toe door die twee wetten aan de Kroon ter nadere regeling was overgelaten, voortaan
in de Arbeidswet zelve een plaats zal vinden; waar het echter geldt geheel nieuwe
onderwerpen, wordt ook thans weder de vaststelling van uitvoerings-bepalingen aan
algemeene bestuursmaatregelen gereserveerd. Er staan dus bepalingen van uiterst
ondergeschikten aard in de wet te lezen; de uitwerking van gewichtige, nieuwe
beginselen wordt opgedragen aan de Kroon, den Raad van State gehoord; men zou,
dit ontwerp doorlezend, geneigd zijn er van te zeggen dat het den kemel doorzwelgt
en de mug uitzijgt.
Wil men van het een en het ander eene proeve?
Als wettelijke regel wordt b.v. voorgesteld (voor mannen werkzaam in een
werklokaal dat gelegen is in een inrich-
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ting tot bereiding van loodwit) dat voor elken man bij den aanvang van den
voormiddag- en van den namiddagwerktijd een op afdoende wijze uitgespoeld,
gedroogd en daarna niet weder gebruikt overkleed moet worden beschikbaar gesteld;
dat de kleederen, afgelegd door een man die zoodanig werklokaal binnengaat, moeten
opgeborgen kunnen worden buiten de werklokalen in een binnenshuis gelegen, buiten
de schaftlokalen zich bevindende gelegenheid, waar de bovenbedoelde overkleederen
niet mogen worden geborgen; dat aan elken zoodanigen man eens per etmaal bij den
aanvang der werkzaamheden kosteloos een halve liter goede melk moet worden
verstrekt...... Als wettelijke regel wordt ook voorgesteld dat in fabrieken of
werkplaatsen (waarin arbeiders werkzaam zijn in zekere nader aangeduide
werklokalen) ‘binnenshuis gelegen, naar seksen gescheiden en doelmatige
waschgelegenheden’ moeten aanwezig zijn (ten minste één voor elke vijf of minder
arbeiders die gelijktijdig rust- of schafttijden hebben); ‘in elke waschgelegenheid
moeten zeep, nagelborstels en handdoeken beschikbaar zijn, moet gebruikt water
kunnen wegvloeien en moet schoon en zoo noodig verwarmd water kunnen
toevloeien’. - Deze en dergelijke bepalingen wil de ontwerper in de wet zien
vastgelegd. Aan een bestuursmaatregel laat hij over de bepalingen der wet zoover
uit te breiden als de Kroon (den Raad van State gehoord) noodig zal oordeelen: art.
235 zegt: ‘onverminderd het bepaalde in de eerste afdeeling van het vierde hoofdstuk
kan bij algemeenen maatregel van bestuur worden bepaald dat alle of sommige
arbeiders in alle of sommige fabrieken en werkplaatsen geen arbeid mogen verrichten
of wel geen bepaalden arbeid mogen verrichten, dan nadat de voorwaarden, bij dien
algemeenen maatregel vast te stellen, zijn in acht genomen’. Zoo wordt, nadat de
wet allerlei gedetailleerde voorschriften tot beveiliging bij den arbeid heeft opgesomd,
de deur wijd opengezet voor een bestuursmaatregel, welke straks verschillende
verbodsbepalingen en voorwaarden kan stellen naast de wettelijke regelen. De
zekerheid, die geschapen scheen door de vaststelling in de wet van de
veiligheidsvoorschriften
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(in engeren zin), wordt door de hier aan het uitvoerend gezag verleende bevoegdheid
volkomen te niet gedaan.
Bij het noemen van nieuwe onderwerpen in deze wetsvoordracht is - wij zeiden
het reeds - de bestuursmaatregel schering en inslag. Het ontwerp bevat, of liever heet
te bevatten ‘voorschriften ten aanzien van het laden en lossen van schepen’. Maar
het belangrijkste dier voorschriften is art. 228 (door art. 229 aangevuld), waarin
gezegd wordt dat te dezer zake bepalingen bij algemeenen maatregel van bestuur
kunnen worden vastgesteld. En wil men weten tot hoever de competentie van den
bestuursmaatregel in deze materie reikt, dan overwege men dat volgens de twee
genoemde artikelen en de interpretatie daarvan in de Memorie van Toelichting deze
bestuursmaatregel vooreerst de schepen zal aanwijzen, bij het laden en lossen waarvan
de bepalingen zullen gelden; voorts eischen kan stellen voor de werktuigen,
gereedschappen en voorwerpen, die bij het laden en lossen worden gebruikt; ook:
met betrekking tot verlichting van het terrein waar wordt gewerkt of dat betreden
moet worden in verband met de werkzaamheden; ook: nopens verlichting van het
ruim van het schip, waarin geladen of waaruit gelost wordt; ook: omtrent het
dichthouden van luik-hoofden, het laden van hijschbakken, den toestand van
loopplanken en vloer; aanbrengen van leuningen bij trappen en kademuren, behoorlijk
verzonken zijn van spoorwegrails langs zij van het schip; de bestuursmaatregel kan
voorts een maximum arbeidsduur bepalen en kan nog allerlei regelen bevatten omtrent
beproevingen en onderzoekingen van werktuigen enz., die bij het laden en lossen
worden gebezigd; ten slotte: het is de bestuursmaatregel die zal uitmaken wie
aansprakelijk is voor de naleving van al deze voorschriften. - Ziedaar de wijze, waarop
een nieuwe aangelegenheid nopens beveiliging bij den arbeid in de wet wordt....
‘geregeld’. Men ziet dat de regeling in de wet neerkomt op een verwijzing door de
wet naar den almachtigen bestuursmaatregel.
Men vergunne ons nog één voorbeeld te geven. Op de zoo belangrijke
beginselvraag, of de bescherming van wetswege door wettelijke beperking van
arbeidsduur niet slechts
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de als ‘personae miserabiles’ beschouwde vrouwen en jeugdige lieden, maar ook
volwassen mannen moet omvatten, heeft de ontwerper gemeend een toestemmend
antwoord te moeten geven. Slechts pro memorie zij er op gewezen dat de Minister
in zijn toelichting de wenschelijkheid of noodzakelijkheid van zoodanig antwoord
niet dan op zeer soberen trant motiveert, maar nadrukkelijker mag en moet hier
worden uiteengezet, hoezeer ook te dezer zake de wetgever het delegatie-stelsel
huldigt: men kan zeggen dat in de bepalingen, die de arbeidsduurbeperking voor
volwassen mannen ‘regelen’, de bestuursmaatregel niet van de lucht is. Men oordeele:
art. 309 zegt dat de na te noemen beperkende bepalingen gelden ten aanzien van
mannen, die al of niet voortdurend werkzaam zijn in 1o fabrieken of werkplaatsen,
waar meer dan tweemaal in de week meer dan twee uur nachtarbeid pleegt te worden
verricht; 2o bij bestuursmaatregel aangewezen fabrieken en werkplaatsen of gedeelten
daarvan. De wet voegt hieraan toe dat de bestuursmaatregel slechts fabrieken enz.
zal kunnen aanwijzen, waar de mannen blootstaan aan schadelijke invloeden en
noemt de oorzaken dier schadelijke invloeden op. Doch het is wel zeer duidelijk dat
door die opsomming nauwelijks eenige beperking aan het uitvoerend gezag bij de
nadere regeling wordt opgelegd1). Zoo luidt dus op de vraag: voor welke bedrijven
de arbeidsduurbeperking van volwassen mannen gelden zal, het antwoord schier
zonder voorbehoud: dat zal een bestuursmaatregel uitmaken. - Als hoofdregel geldt
voorts (art. 311) dat zoodanige mannen niet langer dan elf uur per etmaal mogen
arbeiden. Doch een zoo stellige regel zou in de praktijk onuitvoerbaar blijken; in
sommige fabrieken enz. zal het noodig zijn dat mannen meer dan elf uur mogen
werken. Voor welke fabrieken enz. zal dit vergund zijn? Een bestuursmaatregel zal
dit beslissen. - Omgekeerd kan in sommige zeer schadelijke werklokalen een korter
arbeidstijd dan van elf uur gewenscht zijn. In welke? Men

1) Eén der oorzaken, waardoor de mannen aan schadelijke invloeden zullen zijn blootgesteld,
is: dat de dampkringslucht kan verontreinigd worden door stof!
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wachte een bestuursmaatregel af. - Intusschen zal de bepaling niet voor alle mannen
behoeven te gelden; welnu, een bestuursmaatregel zal werkzaamheden aanwijzen,
bij welker uitsluitende verrichting een andere arbeidsduurregeling geoorloofd is. Voor de fabrieken enz., waarin schadelijke invloeden aanwezig geacht worden, moet
een zeker deel van het etmaal als bedrijfsrust gelden, doch niet alle arbeid zal tijdens
die bedrijfsrust uitgesloten zijn. Welke niet? Dat zal door een bestuursmaatregel
worden bepaald.... Men ziet: het is de bestuursmaatregel ‘und kein Ende’!
Vanwaar, waarom dit stelsel? Het werd boven reeds gezegd: zoo vaak een geheel
nieuw onderwerp moet worden geregeld, kan en wil men die regeling niet aanstonds
in de wet vastleggen, in de wet, die niet gemakkelijk te wijzigen is en welker
inwerking-treden zoo lang zou worden vertraagd als al het bijkomstige daarin
nauwkeurig moest worden omschreven. In de Memorie van Toelichting tot het
ontwerp ‘Arbeidswet 1904’ zegt de Minister, er op wijzend dat ‘de eigenlijke
beschermende bepalingen’ niet in de Arbeidswet en in de Veiligheidswet doch in de
bestuursmaatregelen voorkwamen: ‘dit stelsel van wetgeving was te verdedigen,
mocht zelfs het eenig mogelijke geheeten worden, overmits het op het standpunt
harer ontwerpers destijds gold het zetten van de eerste schrede op een ten onzent nog
weinig of niet betreden weg. Thans daarentegen is genoeg ervaring opgedaan om tal
van dwingende voorschriften in de wet zelve te kunnen opnemen’. En elders heet
het: ‘De ondergeteekende meent dat er alleszins aanleiding bestaat om die besluiten
(n.l. ter uitvoering van de Arbeids- en van de Veiligheidswet) in het ontwerp op te
nemen’. Waarop dan volgt: ‘aan het opnemen dezer besluiten in de wet is zeker het
bezwaar verbonden, dat wijziging daarvan minder gemakkelijk wordt. Ten einde aan
dit bezwaar - dat zich trouwens alleen zal doen gevoelen indien nieuwe industriëen
ontstaan of wel gansch andere methoden van werken worden ingevoerd - tegemoet
te komen, is de bepaling opgenomen, dat bij algemeenen maat-
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regel van bestuur kan worden bepaald, dat sommige arbeid niet dan bij het in acht
nemen van zekere voorwaarden mag worden verricht (art. 235) terwijl ook een verbod
om elken arbeid te verrichten kan worden opgenomen. Zoodoende zal niet telkens
wetswijziging noodig zijn. Hebben de nieuw bij besluit te geven voorschriften hunne
deugdelijkheid in de praktijk bewezen, dan kunnen zij bij voorkomende gelegenheid
in de wet worden vastgelegd. Eene behoorlijke codificatie blijft dusdoende verzekerd’.
Men ziet hier de ratio van het stelsel uiteengezet: eerst moest bij de vroegere
Arbeids- en Veiligheidswetten de proefneming gedaan worden; daarvoor was regeling
bij bestuursmaatregel de aangewezen weg, omdat de wijziging daarvan zoo
gemakkelijk is; nu genoeg ervaring is opgedaan, kunnen de voorschriften uit de
bestuursmaatregelen in de wet overgaan. Zoo vaak echter de wettelijke vaststelling
dezer door de praktijk beproefde regelen straks toch te knellend mocht blijken, zal
een nieuwe bestuursmaatregel het redmiddel zijn. Worden op grond van dien
bestuursmaatregel nieuwe voorschriften gegeven en blijken die practisch deugdelijk,
nu, dan kan men die ‘bij voorkomende gelegenheid’ ook weer in de wet opnemen.
Deze redeneering vindt natuurlijk hare aanvulling in het (in de M.v.T. geleverd)
betoog dat en waarom bij de regeling van nieuwe onderwerpen voorshands aan
wettelijke bepalingen nog niet gedacht, doch voorziening bij bestuursmaatregel de
eenig bruikbare methode geacht moet worden; er werd trouwens in het aangehaalde
daarop reeds gedoeld. - Beperken wij ons ook thans tot de drie boven geciteerde
voorbeelden.
Wat art. 235 aangaat - welk artikel bepaalt dat een bestuursmaatregel voor nieuwe
toestanden nieuwe voorschriften zal kunnen geven - wij zagen reeds in de boven aan
de M.v.T. ontleende woorden de noodzakelijkheid daarvan door den ontwerper
betoogd; bij het artikel zelf wordt nog dit opgemerkt (hetwelk geheel past in het
kader van des ontwerpers gedachtengang): ‘Uit den aard der zaak kunnen
voorschriften, die in dergelijke veranderde
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omstandigheden noodig zullen blijken, bij de wet worden vastgesteld, maar de
bescherming der arbeiders kan niet steeds op het stand komen van een wet wachten.
Daarom behoort aan het uitvoerend gezag de bevoegdheid te worden toegekend om
de noodig gebleken voorzieningen te treffen. Waar de behoefte aan nieuwe
voorschriften zich in den regel zal doen gevoelen bij nieuwe toestanden, bijv. bij het
ontstaan van nieuwe takken van bedrijf, is voorloopige regeling bij algemeenen
maatregel van bestuur bovendien aangewezen.’ - Men vindt hier, gelijk men ziet,
het ‘spoed’- en het (reeds gebezigde) ‘proefnemings’-argument vereenigd: de
voorziening kan niet wachten op de wet; de wet is voor een voorloopige regeling de
geschikte vorm niet.
Het proefnemings-argument treedt op den voorgrond ter verdediging van de
regeling bij bestuursmaatregel van de bepalingen nopens het laden en lossen van
schepen: ‘Ook hier wederom moeten [intusschen] voorschriften worden gegeven,
die ten onzent geheel nieuw zijn. Met het oog daarop kan het niet raadzaam zijn om
te dezer aanzien veel in de wet vast te leggen, maar moet aan de uitvoerende macht
eene groote mate van ruimte van beweging worden gelaten’. En bij het artikel zelf
wordt nog aangeteekend: ‘al deze voorschriften kunnen althans nu niet i n d e w e t
worden opgenomen’. - De ontwerper trouwens verklaart zelf nog niet te kunnen
zeggen waarop die voorschriften zullen neerkomen: ‘ten einde omtrent al die punten
de noodige voorlichting te ontvangen van deskundigen is het noodige verricht om
tot de samenstelling van eene commissie te geraken.’ Men ziet het: bij den ontwerper
staat voorshands niet meer vast dan dit: dat een regeling gewenscht is; - over het
‘hoe’ en ‘wat’ zal straks een commissie hem voorlichten en de regelen zullen dan,
daar het immers een nieuwe zaak geldt, bij bestuursmaatregel gegeven worden;
inmiddels is het zaak in de wet al vast den noodzakelijken ondergrond voor dien
bestuursmaatregel te leggen; het is dus noodig, maar ook voldoende, in de wet te
bepalen dat er dwang (hoe dan ook) zal worden geoefend....
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Niet anders staat het feitelijk met het derde, door ons aan het ontwerp Arbeidswet
ontleende voorbeeld: de arbeidsduurbeperking voor volwassen mannen: ‘In welke
bedrijven mannen aan deze schadelijke invloeden blootstaan, kan a l t h a n s
v o o r l o o p i g bezwaarlijk bij wijze van opsomming in de wet zelve worden
aangegeven. Wel kan in de wet worden vastgelegd het beginsel, dat voor mannen,
die des nachts in een fabriek of werkplaats werkzaam zijn, de arbeidsduur beperkt
behoort te zijn... Daarnaast kunnen in de wet s l e c h t s c a t e g o r i e ë n v a n
b e d r i j v e n worden genoemd, waarvan.... a priori vast staat dat een onbeperkte
vrijheid ten aanzien van den arbeidsduur schadelijk moet werken.... Bij algemeenen
maatregel van bestuur worde dan v o o r s h a n d s bepaald welke bedrijven tot elk
dezer categorieën zullen zijn te rekenen’. - Ook hier erkent de ontwerper dat de nader
te geven regeling hem niet nu reeds helder voor oogen staat: ‘Welke fabrieken en
werkplaatsen of gedeelten daarvan ingevolge het artikel bij algemeenen maatregel
van bestuur zullen moeten worden aangewezen, is thans niet te zeggen. Aan de
inspecteurs van den arbeid is opgedragen daaromtrent een nauwkeurig onderzoek in
te stellen.’ De Minister geeft wel aan welke inrichtingen onder de verschillende
categoriën ‘zouden kunnen vallen’, doch voegt daaraan de waarschuwing toe: ‘Dat
nu in geen ander dan de hier genoemde bedrijven de arbeidsduur zal worden beperkt,
mag intusschen daaruit niet worden opgemaakt.’ En aan het eind van de onder dat
voorbehoud gegeven opsomming heet het nog eens: ‘Ten aanzien van alle personen,
werkzaam in die en soortgelijke inrichtingen zal i n d e e e r s t e p l a a t s worden
overwogen of zij niet aan de beperking van den arbeidsduur onderworpen behooren
te zijn.’
Ziedaar het delegatie-stelsel in werking.
Wil men met groote openhartigheid, ja men kan wel zeggen met overgroote
naïeveteit, zien uiteengezet waarom dit stelsel den wetgever dierbaar is, men leze de
M.v.T. van het ontwerp ‘wet tegen waterverontreiniging.’ Dit ontwerp legt aan
industrieele ondernemingen, die geacht
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worden schuldig te staan aan waterverontreiniging, verschillende verplichtingen op,
welke kunnen neerkomen op belemmering van het bedrijf en zeker op zeer zware
geldelijke lasten.1) Men mocht dus hopen dat in een der artikelen met zooveel woorden
zou zijn gezegd welke soorten van fabrieken wel, welke niet, aan de werking der wet
zouden zijn onderworpen. Maar dat is het geval niet. Ook hier wordt daarvoor
verwezen naar den onmisbaren bestuursmaatregel. En in de M.v.T. wordt dan te dier
zake gezegd: ‘Aanwijzing bij de wet zelve zoude in geval van onvolledigheid of van
dwaling, alsmede indien inrichtingen van nieuwen aard worden gevestigd, telkenmale
tot wetswijziging nopen.’ En elders in ditzelfde staatsstuk: ‘Deze bepaling’ [n.l. tot
aanwijzing van de fabrieken bij bestuursmaatregel] ‘is opgenomen ten einde eenerzijds
onvolledigheid gemakkelijk te kunnen herstellen, aan den anderen kant inrichtingen,
welke aanvankelijk schenen te moeten worden genoemd d o c h v o o r w e l k e h e t
v e r b o d b i j n a d e r i n z i e n k a n w o r d e n g e m i s t , zonder den omslag, aan
wettelijke regeling verbonden, aan toepassing te kunnen onttrekken.’ - Is dit niet
openhartig gesproken? Het heeft inderdaad bijna den schijn alsof het
proefnemings-argument hier geparodieerd wordt! Wij zullen - zoo redeneert de
wetgever - wij zullen aan zekere fabrieken moeten verbieden haren afval te loozen
op andere wijze dan overeenkomstig de door het bevoegd gezag te stellen regelen;
de naleving van die regelen zal, dit zij erkend, groote kosten voor die ondernemingen
met zich brengen; maar vraagt men ons welke fabrieken aan de wet zullen worden
onderworpen, dan geven wij er de voorkeur aan dit punt bij bestuursmaatregel uit te
maken; immers onze opsomming thans reeds zou onvolledig kunnen zijn; wij zouden
daarbij kunnen dwalen; wij zouden inrichtingen, die wij aanvankelijk meenden dat
genoemd moesten worden doch die ‘bij nader inzien’ van de verplichting vrij kunnen
blijven, abusievelijk

1) In de M.v.T. zelve wordt gezegd: ‘hoewel op dit oogenblik in vele gevallen de groote kosten
van de toepassing van een zuiveringsmethode nog een bezwaar kunnen opleveren....’

Onze Eeuw. Jaargang 4

364
kunnen vermelden en het is in al die gevallen van onvolledigheid en dwaling zooveel
gemakkelijker het abuis te herstellen, wanneer het in een bestuursmaatregel dan
wanneer het in een wet voorkomt....
Wanneer men wil nagaan welke de bezwaren zijn, verbonden aan het
‘delegatie-stelsel’ en vooral aan de ruime toepassing daarvan, dan treden van zelf
allereerst op den voorgrond die bedenkingen daartegen, die juist uit de aanprijzing,
uit de motiveering van het stelsel in memoriën van toelichting kunnen worden
afgeleid. - Is het waar dat de wetgever een zaak liever bij bestuursmaatregel dan bij
de wet beslist ziet, omdat hij misvattingen zijnerzijds alleszins gebeurlijk acht, dan
ligt het voor de hand te vreezen dat juist een wijze van regeling, waarvan het een
voordeel heet dat zij zoo gemakkelijk weer kan worden veranderd, ook minder
waarborgen biedt voor zeer zorgvuldig voorafgaand onderzoek dan de minder spoedig
te wijzigen vaststelling bij de wet. Of spreekt het niet van zelf dat allicht met minder
nauwgezetheid tegen onvolledigheid of ‘dwaling’ zal worden gewaakt, wanneer men
bij de opsomming overweegt dat een fout altijd ‘gemakkelijk te herstellen’ valt? Wat
dus als een voordeel der delegatie wordt aangemerkt, schijnt veeleer een nadeel, niet
slechts in dien zin dat daarin, gelijk gezegd, een verleiding tot het betrachten van
minder dan de uiterste zorgvuldigheid gelegen is, maar ook omdat elk verzuim voor
de nijverheid van overwegend belang kan zijn. Men denke zich het geval dat in den
bestuursmaatregel, die de aan de ‘wet tegen waterverontreiniging’ onderworpen
fabrieken zal aanwijzen, eenige genoemd worden ‘voor welke het verbod bij nader
inzien kan worden gemist’. Eerst wanneer dit nadere inzicht is verkregen, eerst
wanneer (daarna) de bestuursmaatregel in quaestie is gewijzigd, zal het noodeloos
gebleken verbod worden opgeheven, maar....inmiddels is de nijverheidsonderneming
abusievelijk onderworpen geweest aan de allicht belemmerende, en in verreweg de
meeste gevallen zeer kostbare verplichtingen, die de wet oplegt!
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En wanneer de wetgever verklaart dat hij zich van een regeling in de wet onthoudt,
omdat de te regelen materie hem nog niet genoegzaam bekend is, ligt daarin dan niet
opgesloten de erkentenis van een zekere overhaasting, van een zekere lichtvaardigheid,
die alvast een wettelijken grondslag voor beperkende bepalingen gelegd wil zien,
voordat nog vaststaat wat op dien grondslag zal worden opgetrokken? Is het geheel
vrij van bedenking, wanneer de wetgever - nog voordat de zaak zelf hem in haar
beteekenis als voorwerp van regeling helder voor oogen staat - reeds vooruitloopt
op de resultaten van het deswege daarnaar in te stellen onderzoek door a priori reeds
aan te nemen dat het opleggen van eene verplichting in elk geval toch wel
noodzakelijk zal blijken? Is het verwijt ongegrond dat de Regeering in zoodanige
gevallen nauwelijks zelf weet wat zij bedoelt, waarheen zij stuurt? En gaat het aan
bij zulk eene onzekerheid omtrent de diepte en de breedte der straks te maken regeling,
aan het uitvoerend gezag de gevraagde vrije hand daartoe te verleenen?
Het stellen van deze vragen, van de laatste vooral, voert ons tot de beschouwing
van nog een andere zijde der quaestie. ‘De wetgevende Magt wordt gezamenlijk door
den Koning en de Staten-Generaal uitgeoefend.’ Aldus de Grondwet. In die
medewerking van de Staten-Generaal, van de Volksvertegenwoordiging, beoogt de
Grondwet een waarborg te geven, dat het college, hetwelk ‘het geheele Nederlandsche
volk’ vertegenwoordigt, uit de wetten zal weren alles wat door dit college strijdig
wordt geacht met het algemeen belang, opgevat als de harmonische oplossing van
alle bijzondere belangen, welke zij, de Staten-Generaal, geacht worden te kennen.
Zoo vaak nu in een wetsvoordracht wordt voorgesteld de regeling van een zaak over
te dragen, over te laten aan een algemeenen maatregel van bestuur, beduidt dit voorstel
feitelijk en practisch niet anders dan die regeling te onttrekken aan de medewerking
der Staten-Generaal en - zooals dan ook in de memoriën van toelichting gezegd wordt
- aan de uitvoerende macht de bevoegdheid tot het maken van zoodanige regeling te
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verleenen. Van de Staten-Generaal wordt dus verlangd dat zij zullen afzien van hun
recht tot medezeggenschap in deze. Betreft nu zulk een verzoek de reglementeering
van een tamelijk ondergeschikt punt, dan spreekt het wel vanzelf dat tegen inwilliging
daarvan niemand eenige rechtmatige bedenking kan opperen: het is zeker niet noodig
- en tot spoediger afdoening van legislatieven arbeid zeker allerminst gewenscht dat de Staten-Generaal gekend worden in alles, wat tot het groot geheel eener vaak
zeer samengestelde en ingewikkelde wet behoort. Doch het is evenzeer duidelijk dat
het hier de vraag is van meer of van minder, van ‘wetgeving’ en van ‘uitvoering’,
en dat - wanneer veelvuldig en ten aanzien van zeer belangrijke punten (die veeleer
tot het gebied der ‘wetgeving’ dan tot dat der ‘uitvoering’ behooren) regeling bij
bestuursmaatregel wordt voorgesteld en toegestaan - daarin een wezenlijke verkorting
van de bevoegdheid der Staten-Generaal kan gelegen zijn, ja zelfs, dat de
Staten-Generaal - niet uit bemoeizucht maar uit welbegrepen plichtbesef - in eenig
geval tot de Regeering kunnen zeggen: ‘wij willen, neen, wij mogen u niet veroorloven
wat gij verklaart te wenschen; wordt een zoo gewichtig punt als dit door de
uitvoerende macht geregeld, gaat dus die regeling buiten ons om, dan zouden wij,
daarin toestemmend, tegenover onszelven niet verantwoord zijn; wij moeten vorderen
dat wij als volksvertegenwoordiging gekend zullen worden in de wijze, waarop ten
aanzien dezer materie de Regeering het algemeen belang zal behartigen’... Zijn er
inderdaad onder de door ons geciteerde voorbeelden, waarbij zoodanig antwoord
zou passen?
Men bedenke hierbij hoe verschillend het toegaat, wanneer een onderwerp bij de
wet of bij bestuursmaatregel geregeld wordt. Is het laatste het geval, dan pleegt men
van de voorbereiding tot zoodanige regeling niets te vernemen; de reglementeering
verschijnt in het Staatsblad als een voldongen feit, als een wilsverklaring van het
uitvoerend gezag (den Koning, den Raad van State gehoord), waaraan niets te wijzigen
valt, tenzij dan dat het uitvoerend gezag
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daartoe genegen is en daartoe het initiatief neemt; ook dan kan slechts afgewacht
worden tot welk gewijzigd inzicht de Kroon is gekomen. - Wordt daarentegen de
zaak bij de wet geregeld, dan dient de Regeering de daartoe strekkende voordracht,
van een toelichtende memorie voorzien, bij de Tweede Kamer in, welke tot een
afdeelingsonderzoek daaromtrent besluit; in de secties wordt het ontwerp van
verschillende zijden bezien; vragen worden gesteld, bedenkingen geopperd,
wijzigingen aan de hand gedaan; straks spreekt de Regeering in haar Memorie van
Antwoord zich over het een en ander uit en blijkt wellicht reeds genegen te zijn aan
gerezen bezwaren door gedeeltelijke wijziging van haar oorspronkelijk voorstel
tegemoet te komen. Wordt na die schriftelijke gedachtenwisseling de zaak geacht
genoegzaam voor de openbare beraadslaging voorbereid te zijn, dan volgt het
mondeling debat, waarbij amendementen kunnen worden voorgesteld en door de
Regeering overwogen. Ten slotte spreekt de Tweede Kamer zich uit over de
wenschelijkheid om de al of niet geämendeerde regeling goed te keuren. Alsdan
doorloopt de voordracht in de Eerste Kamer dezelfde stadiën (behoudens de
mogelijkheid van amendeering). Neemt ook deze het voorstel aan, dan heeft de
Koning alsnog het recht dit voorstel niet goed te keuren.
Een herinnering aan den gang van zaken als boven omschreven scheen niet
overbodig: zij doet zien hoeveel meer waarborgen voor een veelzijdige overweging
van de gevolgen der regeling geboden worden wanneer die regeling bij de wet wordt
vastgesteld, dan wanneer zulks bij bestuursmaatregel geschiedt.
Maar die weg is al te lang! heet het. Gij vergeet - zoo voegt men ons toe - dat, zoo
dikwijls een wijziging der reglementeering noodzakelijk is, deze al te zeer op zich
zou doen wachten, wanneer daarvoor verandering van een wet onvermijdelijk was.
- Ons antwoord op deze bedenking kan aldus luiden: klaagt men over ‘den tragen
gang onzer parlementaire machine’; is men van oordeel dat onze Staten-Generaal
niet snel genoeg werken; dan zoeke men
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naar middelen tot redres, maar dit middel mag niet daarin worden gevonden dat men
aan het Parlement onthoudt een deel van wat des Parlements is. Het gaat niet aan als
‘uitvoering’ te qualificeeren en te behandelen wat wezenlijk is ‘wetgeving’, op grond
dat die qualificatie een vluggere behandeling zou mogelijk maken. Bovendien: betreft
de wijziging een inderdaad ondergeschikt punt van wettelijke regeling, dan weten
de Staten-Generaal daar wel raad mee: de verklaring dat het afdeelingsonderzoek tot
geen opmerkingen geleid heeft, maakt een Memorie van Antwoord overbodig en het
ontwerp gaat ook zonder mondelinge gedachtenwisseling, zonder stemming onder
den hamer des voorzitters door. Maar....is de zaak van gewicht, van zooveel gewicht
dat daarvoor in de secties wel een en ander gezegd wordt, dat van de Regeering een
antwoord verlangd wordt, dat ook mondeling met haar gedebatteerd wordt, nu, dan
blijkt ook, zouden wij zeggen, dat niet ten onrechte de wijziging aan het oordeel der
Staten-Generaal werd onderworpen. - Eindelijk: is telkens wetswijziging noodig voor
de verandering van sommige bepalingen, dan moge de zaak ietwat minder spoedig
haar beslag krijgen, maar dan worden ook telkens de waarborgen voor veelzijdige
overweging van de gevolgen der voorgestelde verandering gehandhaafd.
Nog één punt moge hier worden aangestipt; het werd boven reeds met een enkel
woord gememoreerd. Gelijk de ‘sociale’ wetten thans veelal luiden: de hoofdzaak
en de ‘Errungenschaften’ der opgedane ervaring in de wet zelve, doch al wat voor
wettelijke vaststelling ongeschikt of nog niet rijp wordt geacht, in
bestuursmaatregelen; - is de inhoud en strekking dier laatste voor de belanghebbenden
zeker niet minder gewichtig dan wat de wet zelve bepaalt. Men herinnert zich de
verklaring der Regeering dat ‘de eigenlijke beschermende bepalingen’ niet in de
Arbeidswet en in de Veiligheidswet doch in de bestuursmaatregelen voorkwamen;
men weet ook in welke mate o.a. het ontwerp-Arbeidswet dit delegatie-stelsel weer
huldigt. Willen belanghebbenden zich nu rekenschap geven van hetgeen
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eenig aldus ingericht ontwerp, ééns wet geworden, voor hen zal beteekenen, dan
stuiten zij bij het opmaken van hun oordeel daarover telkens op de verwijzingen naar
bestuursmaatregelen als op evenveel voorshands gesloten deuren; zoo kan dan hun
oordeel eerst als definitief worden geveld, wanneer al, wat ter uitvoering nog nadere
regeling behoefde, inderdaad ook geregeld is. Doch juist dan baat mededeeling van
dat oordeel ter voorlichting van hen, die in deze zaken te beslissen en nu reeds beslist
hebben, niet meer. Neemt men aan - en het is immers geoorloofd dit aan te nemen,
sedert de Regeering haar vóór-ontwerpen om consideratie en advies aan de Kamers
van Koophandel en de Kamers van Arbeid pleegt toe te zenden - dat groote waarde
moet worden toegekend aan de stem der praktijk, wanneer die zich uitspreekt over
ontwerpen welke zoozeer juist de praktijk van het sociale en van het bedrijfs-leven
raken, dan brengt het delegatie-stelsel behalve de reeds genoemde dus ook nog dit
nadeel met zich mede: dat het de adviseerende colleges en particuliere organisaties
alsook bijzondere personen, welke hunne meening over een ontworpen regeling van
socialen aard zullen zeggen, noopt slag op slag daarbij het voorbehoud te maken;
dat strekking en effect der voorgestelde bepalingen te overzien noch te voorzien zijn,
omdat en zoolang als de bij bestuursmaatregel vast te stellen bepalingen nog niet
bekend zijn geworden. Om een der reeds geciteerde voorbeelden te noemen: vraagt
men wat van practisch standpunt het oordeel zijn moet over eventueele belemmeringen
voor het bedrijf, voortspruitend uit wettelijke arbeidsduurbeperking voor volwassen
mannen, - hoe kan op die vraag een afdoend antwoord worden gegeven, waar schier
heel de omvang dier beperking afhangt van de ‘nadere regeling’?
Op die aanvankelijke onzekerheid-vooraf volgt - er werd mede door ons reeds op
gewezen - blijvende onzekerheid voor de toekomst. Gebruiken wij ook hier het
zooeven geciteerd voorbeeld: wanneer nu die nadere regeling van de wettelijke
arbeidsduurbeperking voor volwassen mannen er zijn zal, staat dan daarmee vast dat
die regeling
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bestemd is voor langen tijd te gelden? Allerminst! Juist is deze vorm van regeling
opzettelijk daarom gekozen, wijl een wijziging alsdan zoo gemakkelijk is. Wat heden
als bestuursmaatregel is afgekondigd, kan morgen of overmorgen bij
bestuursmaatregel op de meest ingrijpende wijze worden veranderd. En wat zoodanige
verandering voor belanghebbenden (ondernemers en arbeiders) beteekenen kan, men heeft het bij de reglementeering van vrouwen- en kinderarbeid in steenfabrieken
gezien! Richt gij dus uw bedrijf in op zoodanigen voet als door de bepalingen van
een bestuursmaatregel wordt gevorderd, zoo kunt gij slechts hopen dat niet t' avond
of te morgen het Staatsblad u een verrassing bereidt, welke u plotseling noopt tot
een gansch andere inrichting, door te verbieden wat tot nog toe veroorloofd was, of
door geheel nieuwe voorwaarden te stellen; vooraf aangekondigd wordt zoodanige
wijziging niet; zij meldt zich aan als een voldongen feit, waarbij men zich heeft neer
te leggen.
Onze conclusie?
Zij luidt niet: dat de wet a l l e bijzonderheden, die voor haar uitvoering vastgesteld
moeten worden, zelf bevatten moet. Het is niet te ontkennen dat er onderwerpen zijn
van zoo bijkomstige beteekenis; - dat onze ‘sociale’ wetten, die hoe langer des te
ingewikkelder worden, dermate in details afdalen; - dat vaak een zoo geheel nieuwe
materie door den wetgever wordt ter hand genomen; dat opneming van a l l e s in de
wet een onmogelijke eisch zou zijn. Maar deze erkenning sluit niet in dat aan het
delegatie-stelsel nu ook maar de vrije hand moet worden gelaten, noch ook dat dit
thans niet reeds al te zeer gedaan wordt.
Onze bedenkingen tegen de te veelvuldige overdracht van wetgeving aan het
uitvoerend gezag wortelen, zooals men gezien heeft, vooral in de overweging 1o dat
daardoor aan het Parlement wordt onttrokken wat tot zijn werkkring behoort; 2o dat
de wijze, waarop een bestuursmaatregel tot stand komt, geen waarborg oplevert voor
de deugdelijkheid van zijn inhoud, noch, 3o voor de duurzaamheid van zijn bestand.
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Wat nu dit eerste bezwaar betreft, ligt het middel tot redres voor het grijpen; het werd
boven reeds aangegeven: het Parlement zelf, gevraagd zijn recht op medezeggenschap
in zake de regeling van bepaalde aangelegenheden prijs te geven, behoort zich te
herinneren dat hier meer nog van een plicht dan van een recht sprake is en dat het geroepen om toe te zien dat de regeling een harmonische oplossing van alle daarbij
betrokken bijzondere belangen bevatte - niet dan om bijzondere redenen zich aan de
verplichting tot het oefenen van zoodanig toezicht mag onttrekken. Een Regeering
behoeft nog niet door de ‘fureur de gouverner’ bezield te wezen, om toch er op uit
te zijn dat haar, als uitvoerend gezag, ruime bevoegdheden verleend worden, om
toch er toe te komen, bij de bepaling van wat wel en wat niet aan het oordeel der
Staten-Generaal moet worden onderworpen, vooral niet meer dan zij, Regeering,
noodig acht, in de wet vast te leggen. Aan dien aandrang biede het Parlement, zoo
vaak het pas geeft, weerstand. Waar hier de grenslijn ligt, daarover moeten Regeering
en Parlement zelven in elk speciaal geval oordeelen. In 't algemeen is niet te zeggen
wat hoofdzaak en wat bijzaak is, wat tot ‘wetgeving’ behoort, wat tot ‘uitvoering’;
ook in concrete gevallen is meeningsverschil daaromtrent allerminst uitgesloten.
Maar twijfelachtig schijnt het toch niet dat in onze jongste en allerjongste sociale
wetten en wetsontwerpen meer dan eens van de Volksvertegenwoordiging gevraagd
en verkregen is, of straks gevraagd zal worden, zich te houden buiten de regeling
van onderwerpen, waarover zij haar stem had moeten, of zal moeten doen hooren.
Doch bovendien: men meene toch niet dat er geen middenweg zijn zou tusschen
artikelen als de door ons geciteerde en een totale, finale regeling van heel de materie
in de wet. Wanneer b.v. in art. 309, 2o van het ontwerparbeidswet de ‘schadelijke
invloeden’, welker aanwezigheid leiden kan tot wettelijke arbeidsduurbeperking voor
volwassen mannen zóó vaag worden aangeduid dat o.a. (gelijk wij reeds opmerkten)
onder de mogelijkheid van verontreiniging der dampkringslucht door stof bijna a l l e s
kan

Onze Eeuw. Jaargang 4

372
worden begrepen, - dan is het duidelijk dat hier aan het uitvoerend gezag eene zoo
goed als blanco volmacht tot aanwijzing van bedrijven gegeven wordt. En nu behoeft
men niet in een ander uiterste te vervallen door te eischen dat al de bedoelde bedrijven
in de wet zelve zullen worden genoemd. Maar het zal toch niet ontkend kunnen
worden dat een veel minder dubbelzinnige, veel meer preciese, enge omschrijving
der soorten van bedrijven mogelijk moet zijn, bovendien meer zekerheid verschaffen
zal nopens des wetgevers bedoeling en ook het uitvoerend gezag bij de ‘uitvoering’
meer zal binden. - Zoo kan en moet het Parlement zelf toezien dat van het
delegatie-stelsel, welks gebruik onmisbaar is, geen misbruik worde gemaakt.
Zoude er, wat aangaat de wijze waarop een bestuursmaatregel tot stand komt, niet
een oplossing te vinden zijn, welke aan de geopperde bezwaren althans ten deele
tegemoet kwam? Die bezwaren zullen reeds minder wegen, wanneer aan het
uitvoerend gezag slechts de regeling van minder belangrijke, van meer bijkomstige
zaken wordt overgelaten. Maar tot wegneming van wat ook dan nog voor bedenkelijks
overblijft, kan zeker een en ander worden gedaan.
Waar b.v. voor de toepasselijkheid van wetsbepalingen bedrijven moeten worden
aangeduid, kan het stelsel der Hinderwet worden gevolgd, welk stelsel aan zekerheid
elasticiteit paart: hier wordt die aanwijzing niet maar aan een bestuursmaatregel
opgedragen, neen, de wet zelve noemt de bedrijven (art. 2), maar - wijl de praktijk
tot aanvulling van die opsomming kan nopen en zoodanige aanvulling wellicht niet
op wetswijziging kan wachten - behoudt de Kroon (art. 3) zich voor zoo noodig de
wettelijke lijst van inrichtingen bij bestuursmaatregel aan te vullen. ‘Zoodanige
maatregel van bestuur vervalt, indien de daarbij bepaalde aanvulling niet binnen een
jaar na de afkondiging bekrachtigd is door de wet; wanneer een voorstel van zoodanige
wet binnen het jaar bij de Staten-Generaal is aanhangig gemaakt, kan door Ons deze
termijn eenmaal met zes maanden worden verlengd’ (art. 3). -
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Men merke op hoe weinig de wetgever hier uit handen gegeven heeft: aan het
uitvoerend gezag verleent hij geen verder strekkende bevoegdheid dan tot een
voorloopige aanvulling van de lijst, welke voorloopige aanvulling binnen korten
termijn door hem (wetgever) moet worden bekrachtigd en anders vervalt. Hier schept
dus de wet zekerheid voor het heden en voor de toekomst: welke inrichtingen ‘gevaar,
schade of hinder kunnen veroorzaken’ leest ge in de wet zelve; zal die lijst anders
dan voor zeer korten tijd worden uitgebreid, het kan niet dan met des wetgevers
medewerking geschieden.
Is in dit stelsel reeds een middel te vinden tot wegneming van gewichtige
bedenkingen tegen de delegatie ‘pure et simple’ aan bestuursmaatregelen, - een ander
middel ware: het ontwerp van den bestuursmaatregel (en ontwerpen tot wijziging
van reeds geldende bestuursmaatregelen) om consideratie en advies toe te zenden
aan die organen, aan welke de Regeering thans reeds de vóór-ontwerpen harer sociale
wetten pleegt te doen toekomen. Juist het bestaan van de laatstbedoelde usance toont
aan dat hier niet iets gevraagd wordt, dat voor inwilliging onvatbaar zou zijn. Stelt
nu reeds ten aanzien van wetten de Regeering zich niet op het hooghartig standpunt
dat zij als onfeilbare alles weet en over alle materiaal beschikt; gaat zij (gelukkig!)
thans reeds uit van het denkbeeld dat het oordeel van Kamers van Koophandel en
Kamers van Arbeid over in avant-projets neergelegde regelingen voor haar, Regeering,
wellicht menigen wenk kan bevatten, waarmee zij haar voordeel kan doen; - waarom
zou zij dan dezelfde voorlichting niet ook, ja, niet veeleer dan moeten zoeken, wanneer
het betreft de maatregelen tot uitvoering, de bepalingen die juist voor de praktijk van
overwegend gewicht zijn?
Werd de reeds geldende usance in deze richting uitgebreid, dan zou daarmee veel
zijn gewonnen. Door toezending van een ontwerp-bestuursmaatregel aan de
bovengenoemde organen zou de inhoud in breeden kring bekend worden; de
definitieve regeling zou het onaangenaam karakter van een verrassing verliezen;
menigeen zou vooruit althans
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ongeveer weten waaraan hij zich zal te houden hebben; dwaalde de Regeering in de
reglementeering der uitvoering, de ‘Vertrauensmänner’ van handel en nijverheid
zouden haar daarop wijzen, en de Regeering zou het ‘ten halve keeren’ in praktijk
kunnen brengen. Bij wijziging van reeds geldende bestuursmaatregelen zou dezelfde
weg bewandeld moeten worden. Ware dit reeds geschied bij de verandering der
regeling van vrouwen- en kinderarbeid in steenfabrieken (Maart 1903), de Regeering
zou de belanghebbenden niet hebben opgeschrikt en ontstemd, en zou zichzelve
daardoor bespaard hebben de pijnlijke noodzakelijkheid om terug te komen op een
uitgevaardigd verbod.
Inderdaad, voor het vragen van een dergelijk advies in zake nieuw-ontworpen of
te wijzigen bestuursmaatregelen schijnt alles te pleiten, en niets er tegen. Wij kunnen
ons althans niet voorstellen dat iemand een grondwettelijk bezwaar daartegen zou
aanvoeren door er op te wijzen dat ‘de uitvoerende magt berust bij den Koning’ en
dat de Koning ‘alle algemeene maatregelen van bestuur’ alleen bij den Raad van
State ‘ter overweging’ brengt. O.i. verzetten deze artikelen zich niet tegen een
officieus advies vragen vooraf, voordat de bestuursmaatregel bij den Raad van State
gebracht wordt. Het is ook, voorzoover ons bekend, bij niemand opgekomen het om
advies toezenden van vóór-ontwerpen van wet aan Kamers van Koophandel enz. in
strijd met de Grondwet te verklaren, omdat deze iets dergelijks niet kent. De Regeering
is vrij zich het licht te verschaffen, vanwaar zij meent dat te kunnen krijgen; de
Grondwet laat zich niet in met den vóór-arbeid in de ministerieele bureaux.
De Regeering, vooraf de organen van handel en nijverheid over ontwerpen tot
vaststelling of wijziging van een bestuursmaatregel hoorend, zou daarna ook veel
sterker staan tegenover eventueele kritiek op de bepalingen, voor welke kritiek
trouwens alsdan zeker ook minder aanleiding zou bestaan.
Is het een ongehoord iets toepassing te verlangen van het middel, dat boven aan
de hand werd gedaan? Het is,
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antwoorden wij, in Engeland niet maar usance, doch wettelijke regel dat den
belanghebbenden advies gevraagd wordt over ontworpen uitvoeringsbepalingen. De
‘Factory and Workshop Act 1901’ bevat op dit stuk regelen, welke in het ‘Overzicht
van wettelijke bepalingen in het buitenland enz.’ (als bijlage No. 4 behoorend bij het
ontwerp-Arbeidswet) door onze Regeering aldus worden geresumeerd: ‘Wanneer
de Staatssecretaris zekeren arbeid gevaarlijk acht, kan hij een ontwerp-reglement
opmaken en dit ter kennis van belanghebbenden - zoowel patroons als arbeiders brengen. Beiden hebben de bevoegdheid opmerkingen te maken. Houdt de
Staatssecretaris daarmede rekening en wijzigt hij zijn ontwerp, dan moet hij het
gewijzigde ontwerp op dezelfde wijze publiceeren als het eerste. Gaat hij niet in op
de gemaakte opmerkingen, dan moet hij, alvorens het reglement te arresteeren, eene
enquête instellen. Te dien einde zal hij een bevoegd deskundige kunnen benoemen,
om hem ter zake een rapport aan te bieden. De enquête wordt publiek gemaakt en
ieder die het wenscht kan gehoord worden. Ten slotte zal het reglement, zooals het
definitief wordt vastgesteld, gedurende 40 dagen worden gedeponeerd bij elk der
Kamers van het Parlement. Beslist een der Kamers gedurende dezen tijd, dat er
aanleiding bestaat het reglement te vernietigen, dan treedt het niet in werking. De
reglementen kunnen in het algemeen betrekking hebben op alle fabrieken of
werkplaatsen, die gevaarlijk zijn, of op eene bepaalde categorie daarvan. Zij kunnen
ook worden uitgestrekt over tenement workshops, d.i. over inrichtingen, waarin
huisindustrie wordt uitgeoefend. De reglementen kunnen den arbeid van bepaalde
personen geheel verbieden of beperken, het gebruik van gevaarlijke stoffen en de
toepassing van gevaarlijke bewerkingen verbieden of reglementeeren.’
Niet om slaafsche navolging van dit Engelsch model aan te prijzen zij hier op deze
bepalingen gewezen, maar om te doen zien hoe men ook daar begrepen heeft dat wanneer rechten en verplichtingen van burgers niet door den wetgever doch door
het uitvoerend gezag worden vastgesteld
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- bij het wegvallen van de waarborgen, welke de vaststelling bij de wet biedt, naar
andere waarborgen moet worden gezocht, opdat de regeling zij in het algemeen
belang. Hoe ver is men in Engeland verwijderd van wat wij de ‘delegatie pure et
simple’ noemden, welke onze sociale wetten kennen. Welnu, wat ginds noodzakelijk
geacht wordt - voorlichting van de Regeering bij het vaststellen van reglementen,
voorlichting door belanghebbenden - is ook ten onzent niet overbodig, zelfs niet
wanneer bovendien het delegatie-stelsel door ons Parlement binnen redelijke perken
wordt gehouden.
Den Haag, 20 April '04.
Bovenstaande beschouwingen waren reeds geschreven toen het (27 April l.l. door
de Commissie van Rapporteurs vastgesteld) Voorloopig Verslag der Tweede Kamer
nopens het ontwerp ‘wet tegen waterverontreiniging’ verscheen. Het is bemoedigend
te zien dat in dit V.V. door de Tweede Kamer gereageerd wordt tegen de uitbreiding
van ‘wetgeving door het uitvoerend gezag’: men leest daar n.l. ten aanzien van het
ook door ons boven geciteerd artikel (20) van dit ontwerp, waarbij de aanwijzing
der aan de wet te onderwerpen fabrieken en werkplaatsen aan een bestuursmaatregel
werd opgedragen, het volgende:
‘Zeer vele leden spraken den wensch uit, dat de hier bedoelde fabrieken en
werkplaatsen bij de wet worden aangewezen. Wordt die aanwijzing aan een
algemeenen maatregel van bestuur overgelaten, dan staat het te vreezen, dat hetgeen
in de Memorie van Toelichting ter aanbeveling van zoodanige regeling wordt
aangevoerd, te weten de gemakkelijkheid om, zonder veel omslag, onvolledigheid
te kunnen herstellen en inrichtingen voor welke het verbod bij nader inzien kan
worden gemist, aan toepassing daarvan te kunnen onttrekken, juist zal blijken een
groot nadeel te zijn.
Ten bewijze voor de gegrondheid van die vrees meende men te kunnen volstaan
met eene herinnering aan hetgeen
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in 1903 is voorgevallen met betrekking tot het Koninklijk besluit van 21 Januari
1897 (Staatsblad No. 46) tot vaststelling van eenen algemeenen maatregel van bestuur
als bedoeld bij artikel 4 der Arbeidswet1). In eene zaak welke voor belanghebbenden
zoo kostbare gevolgen kan hebben, mocht naar men meende, niets worden verzuimd
om de meest zorgvuldige overweging te waarborgen, en dit scheen alleen te kunnen
geschieden door haar bij de wet te regelen. Mocht dan later de noodzakelijkheid van
eene wijziging blijken, dan zou die kunnen geschieden op gelijke wijze als bij art. 3
van de Hinderwet, met betrekking tot de oprichting van inrichtingen welke gevaar,
schade of hinder kunnen veroorzaken, is bepaald. Dat dit voorbeeld niet was gevolgd,
begreep men te minder, omdat, naar men meende te weten, nimmer is gebleken, dat
de hierbedoelde regeling in de praktijk tot moeilijkheden heeft aanleiding gegeven.’
Opzettelijk is door ons deze passus uit dit V.V. volledig geciteerd, om te doen
zien hoezeer de hier gevoerde beschouwingen overeenstemmen met hetgeen door
ons is opgemerkt. Er is dus grond om te hopen dat het Parlement de Regeering niet
volgen zal op den weg der uitbreiding van wetgeving door het uitvoerend gezag.
Tegenover de argumenten der Regeering voor overdracht van regeling aan
bestuursmaatregelen, plaatst dit Voorloopig Verslag de uitspraak dat de meest
zorgvuldige overweging van een zaak alleen gewaarborgd kan worden door die zaak
bij de wet te regelen.2)

1) n.l. de quaestie van vrouwen- en kinderarbeid in steenfabrieken.
2) De vraag, in hoever regeling van wettelijke aangelegenheden bij bestuursmaatregel
aanbeveling verdient, is ook bij de debatten over de herziening der Drankwet in de Tweede
Kamer gesteld; vooral in de vergadering van 4 Mei l.l. is deze vraag besproken naar aanleiding
van het Regeeringsvoorstel om in art. 1 het alcoholgehalte van sterken drank bij
bestuursmaatregel vast te stellen. Op de o.i. alleszins juiste bezwaren daartegen, aangevoerd
door de HH. R ö e l l , W i l l i n g e n , B o s , d e S a v o r n i n L o h m a n e n M e l c h e r s ,
alsmede op de bestrijding van die bedenkingen door de Ministers van Binnenlandsche Zaken
en van Justitie worde hier slechts pro memorie de aandacht der lezers gevestigd.
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De Vrede van Amiens, wat er aan voorafging en op volgde
Door H.L. van Oordt.
You cannot conceive, you who live in times of peace and charity, how
fierce the hatred was in England at that time against the French, and above
all against their great leader. It was more than a mere prejudice or dislike.
It was a deep, aggressive loathing.
A. CONAN DOYLE. (‘Rodney Stone’).
De wereldtentoonstelling van St-Louis heeft dit gemeen met die welke in 1893 te
Chicago werd gehouden, dat zij een jaar te laat komt. Werd te Chicago de ontdekking
van Amerika herdacht, te St-Louis wordt het eeuwfeest gevierd der aanhechting van
Louisiana aan het grondgebied der Unie.
Bij den vrede van Parijs (1763) was Engeland als overwinnaar uit het strijdperk
getreden. Dit bleek vooral in Noord-Amerika. Frankrijk en Spanje moesten al hunne
ten Oosten van den Mississippi gelegen bezittingen aan Engeland afstaan. Spanje
echter kreeg als vergoeding het Fransche territoor ten Westen van die rivier, dat den
naam van Louisiana droeg1). Frankrijk was dus, wat men noemt,

1) Het ten Oosten van den Mississippi gelegen deel van Louisiana werd sedert 1763 niet meer
onder die benaming begrepen. Tegenwoordig is de benaming L. beperkt tot den staat gelegen
aan den benedenloop van genoemde rivier.
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het kind van de rekening: het verloor met één slag al zijn uitgestrekte bezittingen op
het Noord-Amerikaansche Continent. Twintig jaar later werden de Engelsche
bezittingen ten Oosten van den Mississippi en ten Zuiden van de meren onafhankelijk,
behalve Florida, dat Engeland aan Spanje teruggaf en dat in 1819 door dit rijk aan
de Unie zoude worden verkocht. Louisiana werd in 1801 door Spanje weder aan
Frankrijk afgestaan. Reeds na verloop van twee jaar volgde de overdracht van dit
territoor aan de Vereenigde Staten.
Wat bracht Frankrijk er toe zich reeds zoo spoedig weder te ontdoen van het naar
den Roi Soleil genoemde land?
Sedert 1763 stond begunstiging der langzamerhand tegen Engeland in verzet
komende en na 1783 onafhankelijke Amerikanen op het program van actie der
Fransche buitenlandsche staatkunde. Toen nu in 1803 de hervatting van den nauwelijks
gestaakten strijd tusschen Engeland en Frankrijk meer en meer onvermijdelijk bleek
en de Franschen door den opstand op St-Domingo reeds tot groote
krachtsontwikkeling in de Nieuwe Wereld genoodzaakt waren, verkocht B o n a p a r t e
Louisiana aan de Unie om zoodoende eene verovering van dit gebied door de
Engelschen te voorkomen en tevens de Unie te versterken. Al kwam het eerst in 1812
tot een openlijke vredebreuk tusschen de Vereenigde Staten en Engeland, de naijver
tusschen deze beide rijken was reeds in 1803 groot genoeg om iedere versterking
der Unie den Engelschen een doorn in het oog te doen zijn. En inderdaad, de
aanhechting van het uitgestrekte, vruchtbare territoor tusschen Mississippi en Rocky
Mountains, waardoor op eens het grondgebied der Vereenigde Staten werd verdubbeld,
was voor dezen eene aanwinst van zóó groot gewicht, dat daaraan niet ten onrechte
de beteekenis is toegekend van ‘une seconde fondation des Etats Unis’. Tijdens de
onderhandelingen betreffende den verkoop zeide B o n a p a r t e tot
B a r b é - M a r b o i s , den Franschen minister van financiën: ‘Si je réglais mes
conditions sur ce que ces vastes territoires vaudront aux Etats Unis, les indemnités
n'auraient point de bornes. Je serai modéré en raison même de l'obligation où je suis
de vendre’. En dat B o n a -
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p a r t e den verkoop niet sloot om der wille van den bedongen prijs (60 millioen
francs), dien Frankrijk toch overigens in verband met de toebereidselen tot den oorlog
best kon gebruiken, wordt bewezen door zijne woorden ten aanzien van Louisiana:
‘à peine je l'ai recouvrée que je dois m'attendre à la perdre. Mais si elle m'échappe
elle coûtera plus cher un jour à ceux qui me forcent à m'en dépouiller qu'à ceux à
qui je veux la remettre....et il me semble que dans la main de cette puissance naissante’
(n.l. de Unie) ‘elle sera plus utile à la politique et même au commerce de la France
que si je tentais de la garder’.
Er bestond dus een rechtstreeksch verband tusschen den afstand van Louisiana en
de kort daarop gevolgde hernieuwing van den Engelsch-Franschen oorlog.
Nauwelijks was de 19e eeuw begonnen of de oorlog, haar door de 18e eeuw
gelegateerd, was geëindigd. De vrede van Amiens kwam tot stand. Revolutie en
tegenrevolutie waren in Frankrijk bedwongen. Vrede op aarde! Helaas, spoedig bleek
het, dat die vrede slechts eene bedrieglijke, kortstondige stilte was, voorafgaande
een storm nog veel heviger dan die welke de uitgangen der 18e eeuw had vergezeld.
De hernieuwde vredebreuk tusschen Engeland en Frankrijk, waarbij ook ons vaderland
betrokken was, heeft zulke vèrstrekkende gevolgen gehad, dat het wel de moeite
loont er nog eens bij stil te staan. Lang vóórdat Engeland in 1793 het middelpunt
werd van de Eerste Coalitie tegen het revolutionnaire Frankrijk, had het tegen het
feodale Frankrijk herhaaldelijk krijg gevoerd met hetzelfde doel voor oogen waarmede
het tegen dat land tijdens de Eerste Republiek en later tijdens het Eerste Keizerrijk
den strijd aanbond.
Dat doel was: de alleenheerschappij ter zee.
In 1803 was dat doel nog niet bereikt. Inde bellum.
Na 1815 heeft Engeland zijne houding tegenover Frankrijk gaandeweg gewijzigd.
Tegenwoordig valt er zelfs een bepaalde toenadering tusschen beide staten op te
merken. Verschillende oorzaken, te veel om hier op te noemen, hebben daartoe
medegewerkt, hoofdzakelijk de omstandigheid dat
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thans de belangen van Engeland meer met die van Rusland dan met die van Frankrijk
in botsing komen. Daarenboven zijn de maritieme strijdkrachten van alle groote
mogendheden thans zoodanig vermeerderd, dat Engeland het streven naar de
alleenheerschappij ter zee heeft moeten prijsgeven. In de periode die ons hier zal
bezighouden uitte zich dat streven echter nog met onverminderde kracht.
Van het spraakgebruik, dat medebrengt om bij het noemen van een vrede alleen
het formeele eindigen van den voorafgeganen oorlog aan te duiden, kan, wat betreft
den ‘Vrede van Amiens’, worden afgeweken. Die vrede toch is feitelijk slechts een
eenjarige wapenstilstand geweest, door de beide kampioenen gebezigd om weder op
adem te komen. Wij geven dus de benaming ‘Vrede van Amiens’ aan de eenjarige
vredesperiode van 27 Maart 1802 tot 18 Mei 1803, waaraan een negenjarige oorlog
was voorafgegaan en die werd gevolgd door een elfjarigen oorlog met een bloedig
naspel van honderd dagen.
Het had er veel van of de andere groote mogendheden van Europa slechts op de
hernieuwing van den oorlog tusschen de beide Kanaal-staten hadden gewacht om
zich opvolgend of bij herhaling op Frankrijk te werpen, dat, onder zijn geniaal
staatshoofd, de oorlogsverklaringen der continentale machten steeds beantwoordde
met krachtige strategische aanvallen. Ten slotte werd Frankrijk zelf de staatkundige
aanvaller, die geheel Europa in den strijd medesleepte als had het tot devies gekozen:
Qui non est mecum contra me est. Van al die krijgstafereelen vormde evenwel
Engeland den achtergrond.
De Britsche panter had zich op den stier geworpen. En terwijl deze, in de arena
voortdurend tot den strijd aangezet, zich door zijne verwoede aanvallen op de talrijke
toreadors uitputte, bleef de panter zich zonder ophouden vastklemmen aan zijne
prooi....
Totdat zij bezweek.
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I.
Vóór den vrede van Amiens.
Gedurende F o x ' s verblijf te Parijs, in October 1801, vertoonde men aan den leider
der Whigs in het Louvre eene groote, voor B o n a p a r t e bestemde, globe. Iemand
maakte hierbij de opmerking, dat het machtige Brittanje toch maar een kleine plaats
op den aardbol inneemt. ‘Zeker’, antwoordde de Brit, ‘dat is zoo’. ‘Maar’, voegde
hij er aan toe, terwijl hij zijne armen om de globe sloeg, ‘de Britten omvatten den
geheelen aardbol door hunne macht.’ Met deze woorden had F o x het streven der
Engelsche staatkunde duidelijk en juist geschetst.
Den geheelen aardbol omvatten door zijne macht! Dat doel kon Engeland slechts
bereiken door middel van de oppermacht ter zee. Sedert E l i s a b e t h de Engelsche
oorlogsmarine schiep, was door Engeland rusteloos naar dat doel gestreefd, met eene
besliste, weloverwogen continuïteit. Daarom had Engeland, ook nog na de vernietiging
der Armada, de Nederlanden tegen Spanje gesteund1); daarom had het later, vooral
na Duins, zijne houding tegenover ons gewijzigd. Door C r o m w e l l was de
Engelsche vloot belangrijk versterkt. D e W i t t sloeg Engelands herhaald voorstel
tot een bondgenootschap af, begrijpende, dat Engeland Nederland slechts wilde
gebruiken om zijn eigen macht uit te breiden en de ervaringen, door Nederland in
later jaren opgedaan, hebben de gegrondheid van die vrees aangetoond. Nadat daarop
onze macht ter zee was gefnuikt, aan onzen handel door de Acte van Navigatie een
gevoelige slag was toegebracht en het Mare clausum in de dusgenaamde Britsche
zeeën door ons had moeten worden erkend, kwam Engeland in botsing met Frankrijk,
gedurende langen tijd de eenige mogendheid, die in staat scheen Engeland ter zee
naar de kroon te steken, vooral na de organisatie der Fransche marine door C o l b e r t .
In 1666, toen Frankrijk

1) Even after the defeat of the Armada English statesmen continued to look with great dread
on the maritime power of Philip (Macauly, War of succession in Spain).
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de Republiek tegen Engeland te hulp kwam, werd reeds een voorspel van den strijd
gegeven. In 1668 (Triplealliantie) benutte Engeland den steun van Nederland en
Zweden tegen L o d e w i j k X I V . Wel vereenigde zich Engeland van 1672-1674
met Frankrijk tegen ons Vaderland toen aan onze zeemacht nog een laatste slag moest
worden toegebracht, doch, nadat in 1678 Frankrijks overmacht ter zee op Nederland
was gebleken en daarop in 1689 J a c o b u s II van den Engelschen troon was
gestooten, ontbrandde de strijd om de oppermacht ter zee tusschen Engeland en
Frankrijk, die, met kortere of langere tusschenpoozen, gedurende de geheele 18e
eeuw werd voortgezet. Alleen gedurende eene korte periode (1718-1721), verbond
Engeland zich met Frankrijk, gebruik makende van de oneenigheden tusschen dit
rijk en Spanje om de weder opkomende zeemacht van laatstgenoemden staat met
Frankrijks hulp te fnuiken.
Engelands streven om op Frankrijk de overmacht ter zee te verkrijgen werd door
de veroveringszucht van L o d e w i j k X I V , tengevolge waarvan Frankrijk
herhaaldelijk met Duitschland en zijne bondgenooten in oorlog geraakte, in de hand
gewerkt. Nederland was in den Spaanschen successieoorlog aan zijn bondgenootschap
met Engeland getrouw gebleven, hoewel de krijg onze schatkist uitputte en Frankrijk
tot twee maal toe vredesvoorstellen deed, die afstuitten op Engelands
onverzettelijkheid. In 1704 had de Nederlandsche marine medegewerkt aan de
verovering van het, reeds door C r o m w e l l begeerde, Gibraltar. Engeland beloonde
de Republiek door buiten haar om met Frankrijk de vredespreliminairen vast te stellen
en het Staatsche leger bij Denain in den steek te laten, tengevolge waarvan dit de
nederlaag leed. P o l i g n a c s woorden daarop onzen afgevaardigden te Utrecht
toegeduwd: ‘Wij zullen onderhandelen bij U, over U en zonder U’ hebben eene
treurige vermaardheid verkregen. Engeland verwierf bij den vrede in 1713 groote
handelsvoordeelen en gebiedsvermeerdering. Nederland verkreeg niets dan het ‘recht
van barrière’, zijnde eene kostbare verplichting ten bate van Europa.
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In Oost-Indië breidden de Engelschen hunne macht meer en meer ten koste der
Franschen uit en ook in Noord-Amerika moesten de Franschen eerlang voor hunne
antagonisten onderdoen. De Engelsch-Fransche grensgeschillen in de Nieuwe Wereld
vormden de naaste aanleiding tot den zevenjarigen oorlog (1756-1763) omdat
G e o r g e I I , bevreesd voor zijn keurvorstendom Hannover, met F r e d e r i k I I
van Pruisen een verbond sloot, na hiertoe te vergeefs bij M a r i a T h e r e s i a te
hebben aangeklopt. Dit had weder het Fransch-Oostenrijksche verbond ten gevolge
gehad. Het Engelsch-Fransche antagonisme had aldus ten slotte Bourbon en Habsburg
tot elkander gebracht! De vrede van Parijs verschafte Engeland opnieuw eene
belangrijke gebiedsvergrooting in Amerika; in Oost-Indië was de Engelsche macht
thans voor goed gevestigd.
De krachtsontwikkeling van Engeland gedurende den opstand in Noord-Amerika,
die het met Frankrijk en, tengevolge van het in 1761 tusschen dit land en Spanje
gesloten ‘Bourbonsche familieverbond’, ook met laatstgenoemd rijk in botsing bracht,
was verbazingwekkend. ‘England schlug sich mit Riesenkräften gleichzeitig auf fünf
Kriegstheatern in fast allen Welttheilen.’1) Nederland, sedert 1713 meer en meer
gedaald, kwam in 't gedrang, niet het minst door eigen schuld. Toen de Algemeene
Staten op Engelands aanzoek om een bondgenootschap het stilzwijgen bewaarden,
maakte de Engelsche marine jacht op onze koopvaarders zoodat ‘die englischen
Häfen in welchen Prisengerichte functionirten, förmlich mit ihnen’ (d.z.
Nederlandsche schepen) angefüllt wurden.’2) Daarna werd aan Nederland door
Engeland de oorlog verklaard, een oorlog waarin Doggersbank en een tweetal
geïsoleerde heldenfeiten de eenige lichtpunten vormden te midden van een nacht
van schande en ellende, die door den afzonderlijken Engelsch-Nederlandschen vrede
van 1784 werd bestendigd!
In dezen oorlog kende Engelands maritieme willekeur tegenover de neutralen,
gebaseerd op het z.g. ‘oude zee-

1) C a r l B e r g b o h m . Die bewaffnete Neutralität, blz. 210.
2) Ibid. blz. 178.
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recht’ van het Consolato del mare, nagenoeg geen grenzen.
De represailles van Frankrijk en Spanje verbeterden den toestand geenszins, zoodat
deze voor de neutralen meer en meer ondraaglijk werd. K a t h a r i n a I I van Rusland
deed in 1780 eene poging om hieraan een eind te maken. Nadat de Russische vloot
was gemobiliseerd zond Rusland eene Verklaring aan de Hoven van Londen,
Versailles en Madrid waarin de aanspraken der neutralen werden geformuleerd, en
noodigde de neutrale mogendheden uit, zich te vereenigen tot een Bond van
gewapende neutraliteit1). Denemarken en Zweden traden dadelijk toe, en verder
achtereenvolgens ook Nederland, Pruisen, Oostenrijk, Portugal en de Beide Siciliën.
De oorlogvoerenden, behalve Engeland, verklaarden de aangegeven beginselen (door
Frankrijk trouwens reeds van 1778 af voorgestaan) te erkennen. Nederland, na lang
aarzelen tot den Bond toegetreden, toen de botsing met Engeland reeds onvermijdelijk
was, ondervond er geen steun van.
Bij den vrede van Versailles handhaafde Engeland het oude zeerecht met zijn
uitgebreide buitrecht, papieren blokkade, toevallige contrabande en kaapvaart. De
bond van gewapende neutraliteit ging uiteen, zonder iets duurzaams te hebben
uitgewerkt.
In den in 1793 opnieuw tegen Frankrijk begonnen krijg bracht Engeland het ‘oude
zeerecht’ terstond weder in toepassing. Zelfs Rusland verklaarde in 1792 tegenover
Frankrijk het ‘oude zeerecht’ zóólang te zullen toepassen totdat daar orde en rust
zouden zijn teruggekeerd. Engelands willekeur werd echter ook nu weder zóó
ondraaglijk, dat K a t h a r i n a ' s opvolger P a u l I in 1800, hoewel nog met Frankrijk
in oorlog, door eene conventie met Denemarken, Zweden en Pruisen het verbond
der gewapende neutraliteit vernieuwde. Doch P a u l I werd in Maart van het volgende

1) Rusland wilde de gevoeligheid van Engeland sparen. Dit blijkt hieruit, dat het met de
publicatie van zijn Manifest wachtte, totdat eene handeling der Spaansche marine als de
rechtstreeksche aanleiding dier publicatie kon worden voorgesteld. En dat, terwijl de Engelsche
marine bijna dagelijks gegronde reden tot klachten gaf!
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jaar vermoord, zijn zoon en opvolger A l e x a n d e r I gaf in eene conventie met
Engeland het liberale zeerecht weder prijs, zoodat ook de andere Staten zich opnieuw
aan Engelands willekeur moesten onderwerpen; Denemarken echter niet dan nadat
den 2en April 1801 Kopenhagen door H y d e P a r k e r en N e l s o n was beschoten
en de Deensche vloot deerlijk was gehavend als straf voor de vermetelheid, dat het
zich tegen Engelands maritiem despotisme had durven verzetten! Het Engelsche
maritieme ‘recht’ had opnieuw gezegevierd!
De uitspattingen en brooddronkenheid, waarmede de Fransche revolutie gepaard
ging, wekten terecht in Europa een diepen afkeer, die echter de oorzaken dier
vreeselijke tooneelen te veel deed over het hoofd zien. Begrijpelijk is het ook, dat,
na de beteugeling der hartstochten in Frankrijk, B o n a p a r t e ' s daden bij vele
regeeringen bezorgdheid en vooral naijver wekten. Afkeer, verontwaardiging,
bezorgdheid en naijver van Europa ten opzichte van Frankrijk, wat kwamen zij
Engeland te stade en hoe goed wist dit rijk daarvan partij te trekken! Engeland, dat
zijn doel, d e h e e r s c h a p p i j t e r z e e , niet uit het oog verloor, had bemerkt, dat
Frankrijk nog steeds in staat was den strijd aan te binden tegen de Britsche maritieme
tyrannie. Zelfs te midden der stormen van revolutie, terrorisme, tegenrevolutie en
burgeroorlog, tegelijkertijd aangevallen en bedreigd door schier geheel Europa, had
Frankrijk niet alleen in den oorlog te land gezegevierd maar tevens gelegenheid en
middelen gevonden om weder te worden eene zeemogendheid van den eersten rang,
de eenige die Engeland trachtte op zijde te stevenen.
De eerste Coalitie was door het succes der Fransche wapenen gaandeweg
ontbonden. Met de tweede was het niet veel beter gegaan. Reeds spoedig na 18
Brumaire had B o n a p a r t e te vergeefs aan Engeland en Oostenrijk verzocht vrede
te sluiten. ‘Comment’, aldus schreef B o n a p a r t e aan G e o r g e III ‘comment les
deux nations les plus éclairées de l'Europe peuvent-elles sacrifier à des idées de vaine
grandeur le bien du commerce, la prospérité intérieure,
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le bonheur des familles.’ Toen P i t t over het vredesvoorstel in het Parlement werd
gëinterpelleerd, bleek het, dat Engeland slechts met Frankrijk zoude willen
onderhandelen op den grondslag van het herstel der oude dynastie. Toen die
voorwaarde werd gesteld, die eerst in 1814 zoude ophouden belachelijk te zijn, had
eenerzijds Engeland Malta en Egypte nog niet vermeesterd en had aan de andere
zijde Frankrijk de overwinningen van Marengo en van Hohenlinden nog niet
bevochten en den vrede van Luneville nog niet gesloten! Intusschen werd Frankrijks
onverzoenlijke vijand W i l l i a m P i t t in het begin van 1801 als eerste minister van
Engeland door den meer vredelievenden A d d i n g t o n vervangen. Hoewel de
vredesonderhandelingen aanvankelijk niet wilden vlotten, deden N e l s o n s echec
bij Boulogne en de afstand van Trinidad en Ceylon, te Londen de schaal ten gunste
van den vrede overslaan, een vrede trouwens door de beide onderhandelaars, O t t o
en H a w k e s b u r y , evenzeer begeerd.
Spontaan en algemeen was de vreugde, zoowel in Engeland als in Frankrijk, toen
de tijding bekend werd van het sluiten der vredespreliminairen te Londen op 1 October
1801. Te Londen weerklonk onder het feestgeschal luide de kreet Bonaparte for
ever! De koerier, die den 3en October uit Londen te Malmaison aankwam, vond de
drie consuls bijeen. Groot was hunne blijdschap. Zij omhelsden elkander.
C a m b a c é r è s riep uit: ‘Nu wij den vrede hebben moeten wij ook nog een
handelsverdrag met Engeland sluiten, dan is alle reden tot oneenigheid tusschen
beide landen uit den weg geruimd.’ B o n a p a r t e , minder optimistisch, vreesde voor
allerlei bezwaren op dit terrein. Het zoude later blijken, dat hij zich hierin niet had
vergist. Toen, enkele uren na de onderteekening der vredespreliminairen, te Londen
het bericht inkwam, dat M e n o u Alexandrië aan de Engelschen had overgegeven,
zeide H a w k e s b u r y tot O t t o : ‘Gelukkig, dat deze koerier 8 uren na de
onderteekening is aangekomen! Ware hij vroeger gekomen, de publieke opinie zoude
mij hebben genoodzaakt meer te eischen en de onderhandelingen zouden
waarschijnlijk zijn afgebroken.
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De vrede is meer waard dan een eiland meer of minder.’
Een eiland meer of minder! Weinig vermoedde hij, die dit zeide, dat om een klein
eiland meer of minder spoedig de strijd zoude worden hervat. Maar dat eiland was
dan ook de sleutel der Middellandsche zee, Malta!
Indertijd, na 18 Brumaire, had P i t t gezegd, dat Engeland geen staat kon maken
op de beloften van Frankrijk, zoolang B o n a p a r t e het eenige orgaan was van dit
land waarmede kon worden onderhandeld. In 1801, tijdens het sluiten der
vredespreliminairen en in 1802, bij het sluiten van den vrede van Amiens, was
B o n a p a r t e nog steeds het orgaan van Frankrijk. Het vijandelijke lood had hem
evenzeer gespaard als de machine infernale. Maar thans was Frankrijks positie in
Europa verzekerd; Engeland vermocht daartegen op dat oogenblik niets te doen.
Omgekeerd echter meende Engeland ter zee alles te hebben verkregen wat het
voorloopig begeerde. Want, hoe groot ook het succes der Fransche legers mocht zijn
geweest, de Engelsche marine had over de Fransche gezegevierd, Egypte en Malta
waren daarvan sprekende bewijzen.
En daarom sloot Engeland den vrede van Amiens.... met B o n a p a r t e als orgaan
van Frankrijk.

II.
Gedurende den vrede van Amiens.
De vreugde in 1801 aan den dag gelegd over het eindigen van den oorlog was in
Engeland reeds spoedig merkbaar bekoeld, zelfs reeds toen de eigenlijke vrede werd
gesloten. Frankrijks snel toenemende bloei en macht wekten Engelands naijver op.
Onder B o n a p a r t e s krachtig en wijs bestuur nam Frankrijk in 1802, het vredesjaar1),
eene schitterende positie in, zoowel in staatkundigen en militairen als in economischen
zin. Nog te midden van de inspanningen des oorlogs had B o n a p a r t e het bestuur
op vaste grondslagen gevestigd; voor de belangen van land-

1) De vrede met Portugal, Rusland en Turkije was ook tot stand gekomen.
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bouw, handel en nijverheid gezorgd; verkeerswegen doen aanleggen of verbeteren;
een concordaat gesloten, den godsdienstvrede hersteld, geloofsvrijheid verzekerd;
de financiën geregeld, de rechtspleging herzien. Na het sluiten van den vrede werd
de sterk gehavende zeemacht gereorganiseerd, het onderwijs geregeld; werden kunsten
en wetenschappen bevorderd. Voorwaar, het genie van B o n a p a r t e blonk in
vredestijd niet minder dan in den krijg. Hij had den oorlog niet van noode om aan
zijne eerzucht te voldoen; hij die op de puinhoopen van het door de revolutie
verwoeste koningschap een bestuur had gevestigd hechter dan dat koningschap zelve
ooit was geweest; hij die aan zijn rijk niet alleen eer, roem, aanzien en glans had
geschonken maar ook rijkdom, welvaart, voorspoed en orde. En dáárom, omdat hij
niet alleen wist te overwinnen maar ook te consolideeren, niet alleen had afgebroken
maar ook opgebouwd, dáárom klom B o n a p a r t e steeds hooger. Hij wordt benoemd
tot eersten Consul voor zijn leven; reeds blinkt de keizerskroon in 't verschiet, die
den glans van Frankrijk zal voltooien. Maar, als N a p o l e o n zichzelf die kroon zal
op 't hoofd zetten, zal Frankrijk reeds weder in oorlog zijn met Engeland, een oorlog
die niet zal eindigen vóórdat de Fransche keizerskroon hem weder van 't hoofd zal
zijn gerukt.
Naar buiten nam Frankrijks invloed voortdurend toe, met name in Italië. Nadat
B o n a p a r t e de Cisalpijnsche republiek, (onwederlegbaar bewijs der vernietiging
van Oostenrijks macht of invloed in Italië)1) weder belangrijk had vergroot, koos
deze hem in Januari 1802 tot haar president en nam, tegelijk met de aanvaarding van
dat presidentschap door N a p o l e o n B o n a p a r t e , den naam aan van Italiaansche
republiek. Hierdoor legde N a p o l e o n den grondslag der Italiaansche eenheid.
Terecht zeide hij tot M e l z i in 1805: ‘Wie heeft 5 à 6 provinciën, vroeger door 5 à
6 verschillende vorsten geregeerd tot één Staat gemaakt? Wie anders dan het Fransche
leger en ik die het aanvoerde?

1) Venetië, sedert Campo-Formio Oostenrijksch gebied, zoude weldra, bij den vrede van
Pressburg, aan Italië worden toegevoegd.
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Indien ik het gewild had zoo ware Opper-Italië thans in stukken verdeeld om tot
pasmunt te dienen waarmede de Paus, de Oostenrijkers en de Spanjaarden hunne
rekeningen zouden hebben vereffend. Tot dien prijs zoude ik de mogendheden hebben
kunnen winnen, en voor Frankrijk den vrede op het vasteland hebben kunnen
verkrijgen.’ Het feit, dat de stichter der Italiaansche republiek van Italiaansche afkomst
was en de afgevaardigden, die hem te Lyon het presidentschap kwamen aanbieden,
in hun eigen taal toesprak, verhoogde de algemeene geestdrift onder zijn nieuwe
onderdanen. En als drie jaar later (26 Mei 1805) Keizer N a p o l e o n in de Kathedraal
van Milaan zich met de ijzeren kroon der Lombarden zal tooien onder het uitspreken
der woorden: Dio me la diede, guai a chi la tocca (God geeft ze mij, wee hem die
haar aanraakt), dan zal er in de hoofdstad van het nieuwe Koninkrijk eene geestdrift
heerschen zoo spontaan en zoo algemeen, dat slechts een onverbeterlijke Pyrrhonist
aan de oprechtheid daarvan zoude kunnen twijfelen. Op die kroon der Lombarden
stonden de woorden gegrift: rex totius Italiae en al zoude N a p o l e o n ze niet
verwezenlijken, hij had de vervulling er van althans voorbereid.
Het reeds in 1798 door den Koning van Sardinië afgestane Piëmont (een afstand
door K a r e l E m a n u ë l , toen hij zich te Cagliari in veiligheid bevond, weder
herroepen) werd, evenals Elba, in 1802 bij Frankrijk ingelijfd. Op den Rijksdag van
Regensburg (24 Aug. 1802-25 Febr. 1803) traden B o n a p a r t e en A l e x a n d e r
van Rusland op als bemiddelaars bij de secularisatie en bij de schadeloosstellingen
van Duitsche vorsten. Het huis van Oranje kreeg Fulda, Corvey en Dortmund. De
opstand in de Helvetische republiek werd door B o n a p a r t e gedempt, die daarna
als Bemiddelaar dier republiek optrad (Febr. 1803). Een en ander wekte meer en
meer Engelands ijverzucht. Bij den eeuwenouden naijver tegen Frankrijk voegde
zich in het begin der 19e eeuw nog een nieuwe reden voor Engeland tot den oorlog.
Door de krachtige ontwikkeling der Engelsche industrie tengevolge der vele
uitvindingen op technisch
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gebied was er in Engeland, in weerwil van een liberaal regeeringsregime, eene scherpe
tegenstelling ontstaan tusschen den ouden adel, de gentry en de kapitalisten ter eene
en de lagere standen ter andere zijde. Het groot-grondbezit nam toe, de industrieele
centra werden dicht bevolkt. Ten einde nu een tegenwicht te hebben tegen den invloed
der ideeën die de Fransche revolutie ook naar Engeland had doen overwaaien, en te
voorkomen dat zij zouden wortelschieten zooals in Amerika, werd door de aristocratie
de aloude haat tegen Frankrijk levendig gehouden. In B o n a p a r t e werd als het
ware het geheele Fransche volk gepersonifieerd. De protectionistische maatregelen
door Franrijk zoowel als door Engeland genomen, begunstigden het streven der
Engelsche aristocraten. B o n a p a r t e wilde zijn protectionisme niet prijsgeven
zonder evenredige compensatie. Hij zoude intusschen gaarne eene
handelsovereenkomst hebben gesloten en zond C o q u e b e r t ter onderhandeling
naar Londen. Die zending liep echter op niets uit. Zoo bleef dan de commerciëele
strijd bestaan. F o x waarschuwde in het Parlement voor de ‘schraapzucht van
gouddorstige kooplieden’ in Engeland, waardoor de vrede werd bedreigd. Den
zeehandel, het meesterschap ter zee, dáárom ging het, als van ouds! Dat bleek ten
overvloede uit de woorden die de toch waarlijk niet oorlogzuchtige A d d i n g t o n
tot O t t o sprak:
‘Gij hebt feitelijk Italië in bezit genomen door Piëmont met uw
grondgebied te vereenigen en den Eersten Consul het presidentschap der
Italiaansche Republiek op te dragen; Uwe troepen liggen in Zwitserland;
gij regelt als scheidsrechters de Duitsche aangelegenheden. Wij leggen
ons bij al deze uitbreidingen van de Fransche macht neder; wij laten u
het vaste land! Maar er zijn landen waarover het Engelsche volk
gemakkelijk in drift zoude kunnen worden ontstoken namelijk Holland en
Turkije. Gij hebt het overwicht in Holland, dat is een natuurlijk gevolg
van uwe stelling aan den Rijn. Doch, voeg geen uiterlijk vertoon van macht
bij de feitelijke heerschappij die gij in dat land uitoefent. Indien gij
bijvoorbeeld aldaar hetzelfde wildet doen, wat gij reeds in Italië hebt
gedaan, door te trachten den Eersten Consul het presidentschap van die
Republiek te bezorgen, dan zou de Engelsche handel er de bedoeling in
zien om Holland met Frankrijk te vereenigen en hij zoude zich daarover
ten hoogste verontrusten’1).

1) T h i e r s , Histoire du Consulat et de l'Empire.
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A d d i n g t o n , die den vrede wilde bewaren, stond tegenover de machtige
Tory-oppositie van P i t t c.s. die tot den oorlog dreef. Meer en meer nam de
anti-Franschgezinde stemming in Engeland toe. Het regende te Londen schotschriften
tegen B o n a p a r t e , die duidelijk bewezen, dat de Engelsche natie het met leede
oogen aanzag hoe het met vaste hand bestuurde Frankrijk met den dag toenam in
aanzien, macht en bloei. Samenzweerders tegen N a p o l e o n , zooals G e o r g e
C a d o u d a l c.s. werden in Engeland geduld, zoo niet bezoldigd. Van Portsmouth
naar de kust van Bretagne via Jersey, had een onophoudelijk verkeer plaats der
medeplichtigen van C a d o u d a l . De uitgeweken leden der Bourbons, A r t o i s en
B e r r y , werden in Engeland niet alleen met de vereischte onderscheiding behandeld,
doch zelfs officieël met vorstelijke eerbewijzen overladen terwijl zij toch openlijk
samenspanden tegen de regeering van het met Engeland op voet van vrede verkeerende
Frankrijk! Het ministerie Addington zondigde bovenal door zwakheid, door de
niet-toepassing der Alien-bill die het de bevoegdheid schonk te voorkomen, dat het
hospitium werd misbruikt en Engeland zoodoende werd een broeinest van
samenzweerders tegen Frankrijk. Dat B o n a p a r t e zich hierover in den officieelen
Moniteur beklaagde werd hem door de Engelsche regeering kwalijk genomen. Ook
op het vaste land, (dat Engeland volgens A d d i n g t o n s bovenaangehaalde woorden
aan Frankrijk liet!) werd van de overzijde van het Kanaal uit tegen Frankrijk
gëintrigeerd. Tijdens de Zwitsersche onlusten (blz. 390) bood een Engelsch agent,
M o o r e , den Zwitsers wapens en geld voor den strijd tegen de Franschen, en trachtte
Oostenrijk en Rusland heimelijk tegen Frankrijk op te zetten onder belofte van
financieëlen steun. Deze poging mislukte evenwel.
Engeland kwam ook zijne verplichting, volgens het vredes-tractaat van Amiens,
niet na om Malta, onder garantie van Rusland, Oostenrijk, Pruisen en Spanje, aan de
Orde van St. Jan terug te geven. Frankrijk had aan zijne, bij hetzelfde vredestractaat
opgelegde verplichting om binnen drie maanden Napels en Tarente te ontruimen,

Onze Eeuw. Jaargang 4

393
reeds binnen twee maanden voldaan. De niet-ontruiming van Malta kon Engeland
tot in November 1802 op goede gronden verdedigen. Engeland toch had onmiddellijk
na het sluiten van den vrede, overeenkomstig de bepalingen van het vredesverdrag,
aan de vier genoemde mogendheden de garantie verzocht. Ta l l e y r a n d had
verzuimd dit verzoek namens Frankrijk te doen. Alleen C h a m p a g n y , de Fransche
gezant bij het Oostenrijksche hof, had (op eigen initiatief) namens de Fransche
regeering de garantie gevraagd en verkregen. Toen eenigen tijd later Frankrijk zijn
verzuim had hersteld, weigerde Rusland de garantie toe te zeggen. Daarenboven had
R u s p o l i , door den Paus tot grootmeester der Orde benoemd, geweigerd den
moeilijken post te aanvaarden op een eiland door Engeland begeerd en door Frankrijk
niet aan Engeland gegund.
Engeland gevoelde meer en meer spijt over de gedane belofte om het strategisch
gewichtige punt weder prijs te geven. Nadat ook Rusland en Pruisen ten slotte de
garantie van Malta hadden aanvaard en dus ook de formeele bezwaren waren
overwonnen, greep Engeland weder een ander voorwendsel aan, nl. het in den
Moniteur gepubliceerde Rapport van den door B o n a p a r t e openlijk naar het oosten
gezonden kolonel S e b a s t i a n i . Tevergeefs betoogden F o x en zijne geestverwanten,
dat dit Rapport niets bevatte, dat de bezorgdheid van Engeland behoefde gaande te
maken, dat dit alleen reeds uit het feit der publiceering bleek.
Gibraltar en Malta! Het bezit dier punten beteekende: de heerschappij over de
Middellandsche zee. De verplichting om Malta weder te verlaten wilde Engeland nu
eenmaal niet nakomen. Bleef Frankrijk vasthouden aan zijn eisch tot ontruiming dan
was de oorlog onvermijdelijk. Trafalgar lag in 't verschiet. Nadat Engeland openlijk
had verklaard Malta niet te zullen ontruimen zeide B o n a p a r t e tot W i t h w o r t h
(18 Febr. 1803) ‘Wat zoude de wereld van ons denken als wij een plechtig verdrag
door U onderteekend, door U lieten verkrachten? Men zoude gaan twijfelen aan onze
energie. Wat mij betreft mijn besluit is genomen, ik zie U nog liever meester op de
hoogten van Montmartre dan op die
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van Malta’. Weldra zoude over die hoogten van Malta de nauwelijks gestaakte strijd
weder ontbranden en die strijd zoude niet eindigden vóórdat Engelands bondgenooten
de hoogte van Montmartre zouden hebben vermeesterd!
Maar, op de rotsspits van Malta bleef ook dáárna de Britsche vaan geplant!
B o n a p a r t e eischte van Engeland: ‘het verdrag van Amiens in zijn geheel en
niets meer’. Engeland eischte daarop van B o n a p a r t e : ‘den toestand van het
vasteland van Europa op het tijdstip van het sluiten van den vrede van Amiens en
niets meer.’ Hierop sprak de 1e Consul tot W i t h w o r t h , den Engelschen gezant te
Parijs:
‘Welke veranderingen in Europa bedoelt gij toch?
Toch niet het presidentschap van Italië, mij opgedragen vóór de
onderteekening van het verdrag van Amiens? Niet de oprichting van het
koninkrijk Etrurië; immers daarin zijt gij gekend en gij hebt de erkenning
van dit koninkrijk in uitzicht gesteld. Dat kunt gij dus niet bedoelen.
Bedoelt gij dan Piëmont of Zwitserland? Waarlijk, het daar voorgevallene
heeft geen noemenswaardigen invloed op den feitelijken toestand
uitgeoefend. En in elk geval hebt gij geen recht u thans daarover te
beklagen; immers wat Piëmont betreft, ik heb aan iedereen, zelfs vóór het
verdrag van Amiens, gezegd welk voornemen ik ten opzichte van dit
gewest had; ik heb dit aan Oostenrijk, aan Rusland en aan u gezegd. Ik
heb nimmer, als mij zulks werd gevraagd, de belofte willen afleggen dat
het huis van Sardinië al zijne Staten zoude terugkrijgen; zelfs heb ik
nimmer voor dat huis eene bepaalde schadeloosstelling willen vaststellen.
Gij wist dus, dat ik van plan was Piëmont bij Frankrijk te voegen, eene
annexatie die trouwens in geen enkel opzicht mijne macht over Italië
wijzigt, welke toch reeds volkomen gevestigd is, die ik zóó wil hebben en
die zoo zal blijven Wat Zwitserland betreft, gij begreept toch wel, dat ik
daar geen tegenrevolutie zoude gedoogen. Maar, al die opgeworpen
bezwaren kunnen niet ernstig zijn gemeend. Mijne macht in Europa is
sedert het verdrag van Amiens noch af- noch toegenomen.... Gij weet zeer
goed, dat ik, in alles wat ik gedaan heb, slechts de verdragen heb willen
nakomen en den algemeenen vrede verzekeren. Zie om u heen, is er ergens
een Staat dien ik bedreig of wil veroveren? Geen enkele; dat weet gij; ten
minste zoolang de vrede gehandhaafd blijft.... Denkt gij, dat ik den invloed
dien ik in Frankrijk en in Europa uitoefen overschat! Neen, die invloed is
niet groot genoeg om mij ongestraft een aanval te veroorloven waarvoor
ik geen goede gronden kan aanvoeren. De opinie van Europa zoude zich
terstond tegen mij keeren; mijn staatkundige invloed ware verloren; en
wat Frankrijk betreft, ik
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moet het bewijzen, dat men mij tot den oorlog heeft gedwongen en dat ik
dien niet heb in 't leven geroepen, anders kan ik niet rekenen op de
medewerking en de geestdrift waarop ik, als ik door u tot het voeren van
den strijd word genoodzaakt, rekenen kan. Gij moet al het ongelijk aan
uwe zijde hebben en ik in 't geheel geen ongelijk. Ik beraam dus geen
aanval. Alles wat ik in Duitschland en in Italië te verrichten had, is
volbracht; en ik deed niets, dat ik niet te voren in een verdrag had bepaald,
of had aangekondigd en bekend gemaakt. Indien gij dan nog twijfelt aan
mijn wensch om den vrede te bewaren, luister dan naar 't volgende en
oordeel dan zelf over mijne oprechtheid. Op zeer jeugdigen leeftijd heb
ik een macht en een roem verkregen, die bezwaarlijk te vergrooten zijn.
Gelooft gij, dat ik die macht en dien roem op 't spel wil zetten in een
wanhopigen worstelstrijd?’
Na hierop zelf de ontzaglijke bezwaren te hebben ontvouwd, verbonden aan eene
landing in Engeland die hij van plan was te beproeven zoo dit rijk hem den oorlog
verklaarde, vervolgde B o n a p a r t e :
‘Oordeel nu zelf of ik gelukkig, machtig en rustig zijnde, macht, geluk
en rust zou willen in de waagschaal stellen door eene dusdanige
onderneming, en of ik niet oprecht ben als ik zeg, dat ik den vrede wil.
Het is beter voor u en voor mij als ik mij bepaal tot datgene wat bij verdrag
is vastgesteld. Gij moet Malta ontruimen en mijn moordenaars niet in
Engeland dulden.... Handel oprecht met mij en ik beloof u van mijne zijde
een volkomen vriendschap.’
Den 20en Februari schetste N a p o l e o n bij de opening van het wetgevend lichaam
den algemeenen toestand in Europa. In die boodschap wees hij onder meer op den
strijd der partijen in Engeland, waarvan de eene den oorlog met Frankrijk wilde.
Naar aanleiding daarvan zeide hij:
‘Wat ook te Londen de uitslag van den strijd moge zijn, zoo zal daaruit
geen nieuwe coalitie voortvloeien’ (de onjuistheid dier opmerking zoude
spoedig blijken!) ‘en met rechtmatigen trots zegt de regeering: aan eigen
krachten overgelaten is Engeland heden ten dage niet tegen Frankrijk
opgewassen. Maar laat ons het beste hopen, en veeleer gelooven, dat men
in het Britsche Kabinet alleen aan den raad der wijsheid en aan de stem
der menschelijkheid gehoor zal verleenen’.
Deze woorden versterkten de anti-Fransche stemming in Engeland. Vooral de
uitdrukking, dat Engeland aan eigen krachten overgelaten niet tegen Frankrijk was
opgewassen, deed onder de Britten een storm van verontwaardiging losbarsten. En
toch, hoe spoedig zoude Engeland

Onze Eeuw. Jaargang 4

396
niet toonen, dat het in den strijd tegen Frankrijk aan bondgenooten zóóveel waarde
hechtte, dat het zijn schatkist voor hen opnieuw ontsloot.
De boodschap van G e o r g e I I I aan het Parlement (8 Maart) was zeker niet
minder kwetsend voor Frankrijk, daar er onverholen wantrouwen ten opzichte der
verzekeringen van de Fransche Regeering in werd uitgesproken. Den 11en Maart was
die boodschap in Parijs bekend geworden. Twee dagen daarna voer B o n a p a r t e
op eene receptie van het corps diplomatique heftig tegen W i t h w o r t h uit: ‘Wij
hebben elkander tien jaar lang bestreden, wilt ge, dat wij nogmaals tien jaar lang
zullen oorlogvoeren?’ En toen de gezant daarop antwoordde met den geijkten term,
dat Engeland niets liever wenschte dan met Frankrijk in goede verstandhouding te
leven, voegde B o n a p a r t e hem toe: ‘Dan eerbiedige men de verdragen; wee hem
die een verdrag niet eerbiedigt.’ Na zijne ronde te hebben volbracht, wendde zich
B o n a p a r t e weder tot den Engelschen gezant wien hij thans op hoffelijke wijze
naar den welstand zijner gemalin vroeg, en zijn hoop uitdrukte dat deze, na het slechte
jaargetijde te Parijs te hebben doorgebracht, er ook het gunstige jaargetijde zoude
vertoeven. Maar de pijnlijke indruk werd hierdoor niet uitgewischt. In geheel Europa
werd het incident spoedig bekend en het nieuws zelfs met de gebruikelijke
overdrijving verder verbreid1).
Het was intusschen duidelijk geworden, dat Engeland den oorlog wilde. In beide
landen werden de krijgstoerustingen krachtig voortgezet. Toch heeft B o n a p a r t e
nog tot twee maal toe eene poging in 't werk gesteld tot het voorkomen van een oorlog
die voor Frankrijks handel allernoodlottigst kon worden en die, om N a p o l e o n in
de gelegenheid te stellen zijn veldheersroem te vermeerderen en zijn vijand een
beslissenden slag toe te brengen, eene onderneming eischte zóó gewaagd, dat de
door Frankrijk

1) W i t h w o r t h zeide over het voorgevallene tot een zijner collega's: ‘Dans mon entretien
avec lui, j'aurais plutôt cru entendre un capitaine de dragons que le chef d'un des plus puissants
états de l'Europe’.
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nog eerst zoo kort geleden verworven schitterende positie er geheel door zou worden
op het spel gezet.
Den 2en Mei vroeg W i t h w o r t h zijn paspoort. B o n a p a r t e stelde nu voor
Malta af te staan aan den Keizer van Rusland opdat deze het als een pand zoude
vasthouden in afwachting der vereffening van de geschillen tusschen Frankrijk en
Engeland. Dit voorstel moest vertrouwen wekken omdat A l e x a n d e r I
Engelschgezind was en aan den Eersten-Consul reeds vooraf zijne bemiddeling had
aangeboden. Daarenboven verklaarde Rusland, zoodra B o n a p a r t e ' s voorstel was
bekend geworden, zich bereid het te aanvaarden. W i t h w o r t h zond dadelijk een
koerier naar Londen, maar ook Ta l l e y r a n d gelastte terstond den Franschen gezant
te Londen (A n d r e o s s y ) zich naar den Engelschen minister te begeven om
Frankrijks voorstel te bespreken.
Engeland weigerde. Het wilde Malta niet loslaten. Het was en bleef onverzettelijk
op dit punt. Door de duidelijk gebleken begeerte van B o n a p a r t e om den vrede te
bewaren werd het steeds overmoediger. Het bracht een tegenvoorstel ter tafel, dat
voor Frankrijk onaannemelijk was. Engeland zoude krijgen het eiland Lampedusa
(bij Malta); de Fransche troepen zouden Zwitserland en Holland ontruimen, aan
Sardinië zoude schadevergoeding in grondgebied worden verleend voor het verlies
van Piëmont. Zooals men ziet: niets dan eischen aan Frankrijk. In een geheim artikel
zoude daarenboven worden bepaald, dat de Engelsche bezetting van Malta nog tien
jaar zoude worden bestendigd. Dit artikel zoude geheim blijven omdat Engeland
zelf begreep, dat de Fransche natie er geen genoegen mede zoude nemen als zij er
kennis van droeg. Ook de wijze waarop het voorstel werd gedaan was kwetsend. Het
had den vorm van een ultimatum: binnen 36 uur werd antwoord verwacht!
Nog een laatste poging tot het behoud van den vrede werd door B o n a p a r t e
gewaagd. Hij, die beter dan iemand begreep wat Malta in Engelands macht voor
Frankrijk beteekende, stemde toe in het bestendigen der Engelsche
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bezetting voor onbepaalden tijd doch eischte dan ook als compensatie voor Frankrijk
gedurende dien tijd het bezettingsrecht van Tarente. Het beantwoorden van een
ultimatum met een tegenvoorstel is op zich zelf reeds een aan vernedering grenzende
uiting van de zucht tot vredelievende oplossing van een geschil. W i t h w o r t h
antwoordde dan ook, dat hij over geen ander voorstel dan het Engelsche kon
onderhandelen. Zich verder nederbuigen kon B o n a p a r t e nu niet meer. En toch
beproefde hij nog het uiterste. Kon hij zelf het voorstel, dat W i t h w o r t h te Parijs
niet wilde aanvaarden, te Londen niet doen, hij droeg thans aan R u t g e r J a n
S c h i m m e l p e n n i n c k , toen gezant der Bataafsche Republiek bij het Engelsche
hof, op het als een voorstel van hem (S c h i m m e l p e n n i n c k ) der Engelsche
Regeering ter overweging aan te bieden.
Den 12en Mei verliet W i t h w o r t h Parijs, volgens afspraak met Ta l l e y r a n d
langzaam reizende in de richting van Calais, opdat een eventueel tegenbevel van de
Engelsche regeering hem nog zoude bereiken vóór hij het Fransche grondgebied
zoude hebben verlaten. Doch Engeland nam ook dit voorstel niet aan. De partij van
P i t t en G r e n v i l l e had gezegevierd; den 18en Mei begon de oorlog tusschen
Engeland en Frankrijk opnieuw.
Wij zullen thans nagaan welke gevolgen die vredebreuk voor Europa heeft gehad.
De Nederlander, die N a p o l e o n s daden bespreekt en daarbij wordt herinnerd aan
de rampen, die ons Vaderland, als Koninkrijk Holland en daarna als provincie van
het Fransche keizerrijk heeft ondervonden, mag wel voortdurend aan C i c e r o 's
waarschuwing Ne qua simultatis indachtig zijn. Als de blik door haat is beneveld,
wordt de gezichtseinder beperkt, het juist onderscheiden onmogelijk gemaakt. De
blik dringt dan niet door tot den achtergrond, die alles wat op den voorgrond staat
tot een geheel verbindt, er de ware beteekenis aan verleent.
Van groote waarde voor het vormen van een objectief oordeel over personen en
toestanden in een of andere periode, is de meening van kundige, rechtschapen
menschen die

Onze Eeuw. Jaargang 4

399
deze personen en toestanden van nabij hebben leeren kennen. Een onverdacht
beoordeelaar is zeker wel onze Raadpensionaris R.J. S c h i m m e l p e n n i n c k , een
eerlijk, bekwaam man, tot lage vleierij niet in staat; iemand van wien G r o e n v a n
P r i n s t e r e r heeft getuigd, dat hij was een staatsman van ‘zeldzame bekwaamheid
en hooggeacht karakter’. Onderstaande brief is door dezen staatsman aan N a p o l e o n
geschreven na diens overwinning bij Ulm.
Sire,
‘Après tout ce que V.M. avait déjà fait dans la carriêre glorieuse qu'elle a
parcourue, il paraissait que rien ne devrait plus étonner. Cette idée, Sire,
devait m'être particulièrement propre à moi, qui ai été à même de connaître
et d'admirer de si près l'étendue de votre génie; mais, ce que V.M. vient
de faire dans la campagne qui, à peine ouverte, paraît être terminée, est
encore un nouveau prodige par la conception la plus hardie, par la rapidité
dans l'emploi des moyens et par l'éclat du dénouement.
J'éprouve un besoin, Sire, de vous exprimer les sentimens de joie, que vos
grands exploits ont excités en moi, comme dans ma patrie; j'y vois de
nouveaux garans que V.M. accomplira le rôle de régulateur des destinées
des Nations, et de bienfaiteur de l'humanité en général et de ses alliés en
particulier.
Mon beau-frère le général B r u c e est chargé d'avoir l'honneur de remettre
cette lettre à V.M.; il sera l'interprête des sentimens d'admiration, de la
plus profonde vénération, et du plus sincère attachement à votre personne,
et des voeux que je ne cesse de faire, pour que V.M. après avoir forcé ses
ennemis à accepter une paix â laquelle V.M. saura imprimer le caractère
de la stabilité, jouisse enfin avec son auguste famille du doux spectacle
du rétablissement du droit des gens opéré par ses grands travaux, de la
liberté de la mer, des bénédictions de l'humanité, de l'amour constant de
ses peuples, et de la reconnaissance de ses fidèles alliés.
Je prie V.M., d'agréer avec bonté l'hommage de mon profond respect.
Sire,
De Votre Majesté le bien humble serviteur,
Le Grand-Pensionnaire de la République Batave,’
(Signé) R.J. SCHIMMELPENNINCK.
La Haye, ce 1er novembre.
De Generaal B r u c e sprak, bij het overhandigen van vorenstaanden brief aan den
Keizer, eene redevoering uit, waarin o.m. het volgende voorkomt:
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‘Le Grand-Pensionnaire m'a particulièrement chargé, Sire, de vous exposer,
qu'ayant été à même de voir sous ses yeux la politique astucieuse et perfide
de l'Angleterre, il a été moins surpris peut-être que personne, de voir que
ce gouvernement ne se reposerait pas sans avoir encore une fois soulevé
une partie de l'Europe contre V.M. et ses alliés. Avant son départ de
Londres, il savait qu'en rompant le traité d'Amiens, une guerre continentale
entrait pour beaucoup dans le calcul du ministère britannique.’......
Le général-major et gouverneur de la Haye.
(Signé) J.J. BRUCE.1)

III.
Na den vrede van Amiens.
In 1802 had N a p o l e o n van Frankrijk zijn pré carré gemaakt iets waarnaar
L o d e w i j k XIV te vergeefs had gestreefd. Tot de Alpen, den Rijn en de Schelde
was het rijk uitgedijd. De Bataafsche Republiek en Spanje waren Frankrijks
bondgenooten, in Duitschland en in Italië was B o n a p a r t e ' s invloed gevestigd,
waardoor de sterk uitgebreide landgrenzen tegen hernieuwde aanvallen waren
beveiligd. Zonder eenig voorbehoud kon de Eerste Consul in 1803 tot W i t h w o r t h
zeggen: ‘Voyez si, quand je dis que je veux la paix, je ne nuis pas sincère.’
Maar Engeland bond den krijg aan en de Coalitie die het eerlang tegen Frankrijk
in 't leven riep zoude N a p o l e o n de overtuiging schenken, dat hij Frankrijks
landgrenzen nog beter moest beveiligen en tevens hem in de gelegenheid stellen de
daartoe door hem noodig geachte middelen in toepassing te brengen.
Nagenoeg op hetzelfde oogenblik, dat de wederzijdsche gezanten uit Parijs en
Londen waren vertrokken, begon de jacht der Engelsche marine op de Fransche
koopvaardijschepen. Van indult geen sprake! Als represaille liet N a p o l e o n daarop
de zich op Franschen bodem bevindende Engel-

1) Zie: ‘Campagnes de la Grande-Armée et de l'Armée d'Italie en l'an XIV (1805), ou
Recueuil des Bulletins et de toutes les pièces Officielles relatives à cette Guerre avec
l'Allemagne et la Russie, et des Discours prononcés au Senat et au Tribunat à cette
occasion.’ (Paris 1806).
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schen die militieplichtig waren of eene staatsbetrekking bekleedden, aanhouden en
interneeren.
Dadelijk na het uitbreken van den oorlog maakten de Franschen zich meester van
Tarente en van de Wezer- en Elbemonden. Volgens overeenkomst met den koning
van Napels bezette S t C y r de Napolitaansche kust, M o r t i e r rukte van Holland
uit Hannover binnen, dat door personeele unie met Engeland verbonden was. Engeland
had in de 17e eeuw getoond, hoe het zulk eene unie (met Holland) opvatte. En in den
zevenjarigen oorlog had het, door zijn verbond met Pruisen, Hannover tot kampplaats
tegen Frankrijk gemaakt. Pruisen was thans echter niet tot een bondgenoodschap
met Engeland te bewegen en daarom proclameerde G e o r g e I I I Hannovers
neutraliteit. Hannover werd bijna zonder slag of stoot genomen. Wel werd de
conventie van Sulingen door G e o r g e I I I evenmin erkend als weleer die van
Closter Seven door G e o r g e I I , maar thans verbeterde hierdoor de toestand niet
voor den koning van Engeland zooals in 1757. Het Hannoveraansche leger, dat zich
achter de Elbe had teruggetrokken, werd nu ontbonden en ook Lauenburg en daarna
Cuxhaven bezet. M o r t i e r meldde aan B o n a p a r t e : ‘Citoyen Premier Consul,
l'Armée hanovrienne était réduite au désespoir; elle implorait votre clémence. J'ai
pensé qu'abandonnée par son Roi, vous voudriez la traiter avec bonté... Ils ne seront
plus aux ordres de l'Angleterre’.1)

1) B o n a p a r t e had last gegeven, dat de Hannoveraansche soldaten krijgsgevangen moesten
worden gemaakt om te voorkomen, dat zij toch weder tegen Frankrijk zouden strijden. Dat
die vrees niet ongegrond was is bewezen door de oprichting van het ‘Duitsche Legioen’ (19
Dec. 1803). Het werd op Wight gevormd uit Hannoveraansche officieren en manschappen,
die, in weerwil van de conventie met Mortier, heimelijk Hannover verlieten. In 1805 trad
een deel van dit legioen in Hannover op in samenwerking met de Russen, die Hameln
belegerden; het keerde onder groote gevaren naar Engeland terug. Van 1808-1814 streed
een groot deel van het Duitsche Legioen roemvol in Spanje. In 1813 werd in Hannover zelf
het Duitsche Legioen, door de oprichting van nieuwe regimenten, vergroot. Bij Waterloo
streden de Hannoveranen zoowel in het Duitsche Legioen als in andere korpsen. Ook aan
de expeditie tegen Kopenhagen in 1807 namen Hannoveranen deel.
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De kuiperijen tegen Frankrijk werden door de Engelschen hervat. Zoo waren in het
laatst van 1803 Engelsche agenten aan de Fransche grenzen heimelijk werkzaam om
samenspanningen tegen N a p o l e o n , vooral die van Fransche uitgewekenen, te
steunen en te bevorderen. Zelfs Engelsche gezanten ontzagen zich niet daaraan mede
te doen, namelijk D r a k e te Munchen, S p e n c e r S m i t h te Stuttgart, Ta y l o r
te Darmstadt, F r è r e te Madrid.
In Londen werd de aanslag op B o n a p a r t e onder leiding van G e o r g e
C a d o u d a l beraamd, waaraan ook P i c h e g r u deelnam, waarin M o r e a u , zij het
ook passief, betrokken werd en die, door de Fransche politie tijdig ontdekt, onder
meer de gevangenneming en terechtstelling van den hertog van E n g h i e n na zich
sleepte en de verheffing van N a p o l e o n tot erfelijk Keizer der Franschen verhaastte.
Den 2en December 1804 weerklonken in de Notre-Dame, uit den mond van P i u s
V I I , de woorden: Vivat in aeternum semper Augustus, en het kanongebulder
verkondigde daarop den volke, dat de Keizer der Franschen was gekroond en gewijd.
Was het de nagalm der veldslagen die B o n a p a r t e ' s naam reeds hadden vereeuwigd
of de profetie van hetgeen aan Frankrijk onder zijn Imperator nog te wachten stond?
Maar de pracht en luister van de kroning hadden in Europa de herinnering aan het
drama van Vincennes niet kunnen uitwisschen. Geen gebeurtenis zoude het streven
van Engelands staatkunde beter hebben kunnen bevorderen, dan die parate executie
op hoog bevel, die den Jacobijnen den sarcastischen uitroep omtrent B o n a p a r t e
ontlokte: ‘le voilà des nôtres’. Een kreet van verontwaardiging ging er over op in
Europa, vooral in verband met de schending van het onzijdig, Badensch, territoor,
die met de oplichting van den jongen C o n d é was gepaard gegaan. Het Russische
hof nam den rouw aan. Het altijd weifelende Pruisen vond er aanleiding in tot het
sluiten van een geheim verbond met Rusland. Engeland, waar 25 Mei 1804 P i t t
weder eerste minister was geworden, trok van de stemming tegen N a p o l e o n partij
om de 3e Coalitie voor te bereiden.
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Nogmaals bood nu N a p o l e o n , op het vernemen van Ruslands voornemens,
Engeland den vrede aan en nogmaals onder omstandigheden die, al neemt men als
motief niets aan dan zuiver egoïsme, en dan juist voornamelijk, niet aan de oprechtheid
van zijn wensch kunnen doen twijfelen. Den 2en Januari 1805 schreef hij aan G e o r g e
III:
‘Monsieur mon frère, appelé au trône de France par la Providence et par
le suffrage du Sénat, du peuple et de l'armée, mon premier sentiment est
un voeu de paix. La France et l'Angleterre usent leur prospérité. Elles
peuvent lutter des siècles, mais leurs gouvernements remplissent-ils le
plus sacré de leurs devoirs? Et tant de sang versé inutilement, sans la
perspective d'aucun but, ne les accuse-t-il pas dans leur propre conscience?
Je n' attache point de déshonneur à faire le premier pas. J'ai assez, je pense,
prouvé au monde que je ne redoute aucune des chances de la guerre; elle
ne m'offre rien que je doive redouter. La paix est le voeu de mon coeur;
mais la guerre n'a jamais été contraire à ma gloire. Je conjure Votre Majesté
de ne pas se refuser au bonheur de donner elle-même la paix au monde....
Votre Majesté a plus gagné depuis dix ans en territoire et en richesses que
l'Europe n'a d'étendue. Sa nation est au plus haut point de prospérité. Que
veut-elle espérer de la guerre!... Si Votre Majesté veut elle-même y songer,
elle verra que la guerre est sans but, sans aucun résultat présumable pour
elle. Eh! quelle triste perspective de faire battre les peuples pour qu'ils se
battent! Le monde est assez grand pour que nos deux peuples puissent y
vivre, et la raison a assez de puissance pour qu'on trouve les moyens de
tout concilier, si de part et d'autre on en a la volonté. J'ai toutefois rempli
un devoir saint et précieux à mon coeur. Que Votre Majesté croie à la
sincérité des sentiments que je viens de lui exprimer et à mon désir de lui
en donner des preuves1).’
In Engelands antwoord op dit schrijven werd gezegd, dat de koning op dit voorstel
niet kon ingaan zonder voorafgaand overleg met de mogendheden ten opzichte
waarvan hij zich door voorafgegane onderhandelingen had verbonden. Ook op 15
Januari, bij de opening van het Britsche Parlement sprak de koning in dergelijken
zin. Dat Engeland zich door de bedoelde onderhandelingen op 't continent reeds
krachtig gerugsteund gevoelde, bleek uit zijn optreden tegen Spanje, dat, hoewel
volgens 't verdrag

1) Correspondance de Napoleon I, X, 100.
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van St. Ildefonso (1796) tot bondgenootschap met Frankrijk verplicht, die verplichting
had afgekocht. Zoodoende was aan Engeland de zeebuit ontgaan die op Spanje als
vijand te behalen viel. Nauwelijks was echter voor Engeland de toestand gunstig of
het opende, zijne traditie getrouw, zonder oorlogsverklaring tegen Spanje
vijandelijkheden, waardoor de oorlog met dit rijk onvermijdelijk werd. Den 11en
Januari volgde eindelijk de Engelsche oorlogsverklaring aan Spanje. Nu lijfde
N a p o l e o n , kort na zijne kroning te Milaan, Genua, Parma, Piacenza en Guastalla
bij Frankrijk in om zijne heerschappij aan de Middellandsche zee uit te breiden.
Maar nu ook stond N a p o l e o n s plan vast, om Engeland rechtstreeks aan te
grijpen. Een genie breekt zich baan of den nek; N a p o l e o n zou trachten zich baan
te breken door die onderneming waarvan hij reeds tegen W i t h w o r t h had gezegd:
‘J'y exposerai mon armée et ma personne.’ Met hoeveel energie na A b o e k i r ook
aan de reconstructie der Fransche vloot was gewerkt, Engelands overmacht ter zee
bleek opnieuw. Maar, de Engelsche marine had een groote handelsvloot en talrijke
koloniën te dekken. Door schijnmanoeuvres moest de hoofdmacht der Britsche vloot
naar de Antillen worden gelokt, daarna zoude de Fransch-Spaansche vloot in het
Kanaal verschijnen en, vereenigd met het eskader van Brest, de landing van 150.000
man in Engeland beschermen. Weldra sidderde de Britsche natie voor de mogelijkheid
eener landing. Want, men wist het, N a p o l e o n had wel de groote bezwaren aan de
onderneming verbonden erkend maar hij had toch ook gezegd: ‘J'ai passé les Alpes
en hiver; je sais comment on rend possible ce qui parait impossible au commun des
hommes; et si je réussis vos derniers neveux pleureront en larmes de sang la résolution
que vous m'avez forcé de prendre.’ Evenwel, het noodlot scheen N a p o l e o n te
vervolgen bij alles wat hij ter zee ondernam. Zijn beste vlootvoogd
L a t o u c h e - T r é v i l l e was hem door den dood ontvallen, nu hij hem zoo zeer
noodig had; B r u i x die L a t o u c h e

Onze Eeuw. Jaargang 4

405
zoude opvolgen was kort na dezen gestorven en V i l l e n e u v e , de dappere zeeman
die tot oppervlootvoogd was aangesteld, miste de eigenschappen die noodig waren
voor de verwezenlijking van N a p o l e o n s plannen. In Augustus 1805 schenen die
plannen hunne uitvoering nabij. Wel was het P i t t gelukt de mogendheden der 3e
Coalitie te doen besluiten hare legers tegen Frankrijk in beweging te stellen, doch
N a p o l e o n liet zich niet van zijn landingsplan afbrengen. In Londen zou hij zich
meester maken van die schatkist waaruit de subsidiën werden geput voor den oorlog
der continentale machten tegen Frankrijk, door Engeland benut om zijn tegenstander,
waarmede het zelf ter zee zoude afrekenen, uit te putten of althans af te leiden. ‘Je
vais couper à Londres le noeud de toutes les coalitions’ zeide de keizer. Was die
bewegingszenuw doorgesneden dan zoude de coalitie van zelf uiteenvallen. De
manoeuvre der Fransch-Spaansche vloot was aanvankelijk gelukt: N e l s o n , ofschoon
in Europa teruggekeerd, was haar spoor nog bijster. Het kwam er nu slechts op aan
dat V i l l e n e u v e onverwacht in het Kanaal verscheen. Maar de door N a p o l e o n
met spanning verbeide vloot vertoonde zich niet bij Brest. V i l l e n e u v e was van
Ferrol naar Cadix gestevend.....
Engeland was gered, niet door de mogendheden der Coalitie, ‘les stipendiés de
l'Angleterre’ zooals N a p o l e o n ze noemde, maar tengevolge van het gebrek aan
zedelijken moed van V i l l e n e u v e , die het niet had durven wagen om, nog wel op
N a p o l e o n s last, zijne vloot naar het Kanaal te brengen en zich daar te handhaven,
desnoods met opoffering van een groot deel zijner scheepsmacht, gedurende het ééne
etmaal dat zijn Keizer voor de landing behoefde. Eindelijk de reede van Cadix
verlatende om zich met het Fransche eskader van Toulon te vereenigen leed
V i l l e n e u v e op 21 October eene beslissende nederlaag in den zeeslag bij Trafalgar,
die N e l s o n s roemvolle loopbaan besloot.
Als men bedenkt wat Pruisen in deze periode der geschiedenis van Napoleon heeft
ondervonden, zijn de
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navolgende woorden van een Pruisisch militair zeker in hooge mate merkwaardig:
‘Dass die Landung unausgeführt blieb, England nicht niedergeworfen
wurde, das stellt die Geschichtschreibung im allgemeinen als das Heil
Europas hin, so sei doch noch ein Land von Napoleons Herrschaft
unberührt geblieben. Ich theile diese Meinung nicht. Zu schwer und
unmittelbar litten damals die Festlandstaaten unter Napoleon, als dass
nicht unbeachtet geblieben wäre, wie auch die damalige Politik Englands
nicht minder ausschliesslich, nur freilich in praktischerer und dauerender
Weise und mit allen Mitteln die eigenen, keineswegs etwa die gemeinsamen
Interessen Europas verfolgte.’1)
Maar, moest N a p o l e o n zijne landingsplannen opgeven, hij had nu althans zijne
handen vrij tegenover de aanrukkende legers van Oostenrijk en van Rusland. Het
kamp van Boulogne wordt opgebroken; bij Ulm en bij Austerlitz wordt de 3e Coalitie
uiteen geslagen; Oostenrijk vraagt een wapenstilstand, de Russische troepen trekken
naar hun land terug en Pruisen sluit met Frankrijk een verbond. Het eerste jaarfeest
der kroning was gevierd!
Sedert den voor Pruisen weinig eervollen separaat-vrede van Bazel (1795) waarbij
de Duitsche Keizer, na door F r i e d r i c h W i l h e l m I I slechts zwak te zijn
ondersteund, door dezen vorst (en door Noord-Duitschland) aan zijn lot werd
overgelaten, was Pruisen neutraal gebleven. Na de verbreking van den vrede van
Amiens had Pruisens politiek zich door dubbelzinnigheid gekenmerkt. N a p o l e o n
wilde met dit land een verbond sluiten in de overtuiging, dat een Fransch-Pruisisch
verbond tegen alle continentale coalities zoude zijn opgewassen. F r i e d r i c h
W i l h e l m III, in 1797 zijn vader opgevolgd, deed het slechtste wat in die dagen
van spanning en strijd kon worden gedaan: hij trachtte met alle partijen op goeden
voet te blijven. Daarop, meer en meer in het nauw gebracht, door Engeland en de
Coalitie aan de eene en Frankrijk aan de andere zijde, wilde Pruisen beide partijen
aan den praat houden, totdat de feiten zouden hebben aangetoond wie de overmacht
bezat, om zich dan bij de machtigste partij aan te sluiten.

1) Yo r c k v o n W a r t e n b u r g , Napoleon als Feldherr 2e druk I 184.
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Nadat Fransche troepen door het Pruisische gebied van Anspach waren getrokken
stelde F r i e d r i c h W i l h e l m nu ook Silezië voor den doortocht der Russen open
om zoodoende, door eene zoogenaamde concession impartiale, zoolang mogelijk
den schijn te redden. Toch won de anti-Franschgezinde partij van H a r d e n b e r g ,
door koningin L o u i s e bezield, merkbaar terrein; de Fransche onderhandelaars,
L a f o r e s t en D u r o c , werden met toenemende koelheid behandeld. A l e x a n d e r
ging naar Berlijn ter hernieuwing van de kennismaking met het Pruisische echtpaar.
Bij het graf van F r e d e r i k d e n G r o o t e n zwoeren de Pruisische en Russische
monarchen elkander hou en trouw, voor eeuwig! De draling scheen ten einde; Pruisen
zoude van N a p o l e o n het aanvaarden eener bemiddeling eischen onder bedreiging
met gewapende interventie bij weigering van het aanbod, dat derhalve met een
ultimatum zoude zijn gelijk te stellen. Engeland toonde zich onmiddellijk bereid tot
het verstrekken der gebruikelijke subsidiën; H a r r o w b y kreeg in opdracht, die
financieele questie te Berlijn te regelen. Ook gebiedsvergrooting, nl. Holland, werd
aangeboden. Van dit aanbod was men in Berlijn niet erg gediend! Zoo gemakkelijk
als in 1787 zoude Holland thans niet kunnen worden bezet, dat had reeds 1799
geleerd. Pruisen verklaarde dan ook, dat het, geene zeemogendheid zijnde, Holland
niet begeerde. De aangeboden druiven waren zuur. Uit Engelands aanbod blijkt in
elk geval, dat de bezorgdheid der Engelsche regeering aangaande N a p o l e o n s
voornemens ten opzichte van Holland, waarvan A d d i n g t o n had gewaagd, niet
voortvloeide uit genegenheid voor ons vaderland.
F r i e d r i c h W i l h e l m , steeds vreezende dat N a p o l e o n toch tenslotte nog
machtiger zoude blijken te zijn dan de Coalitie, bleef aarzelen. Hij bestemde daarom
voor de missie naar den Keizer der Franschen H a u g w i t z , den man, ‘qui laissait
goûter à ce prince’ (den koning) ‘la douceur de l'indicésion’. Zoo mogelijk de
nakoming der aangegane verbintenis verschuiven tot na de beslissing op het slagveld,
en daarna, onafhankelijk van die ver-
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bintenis, zich aan de zijde van den overwinnaar scharen, dat was de leus!
H a u g w i t z maakte dan ook niet veel haast met de uitvoering van zijne opdracht
en speelde zoodoende in de kaart van N a p o l e o n , die hem, na een voorloopig
onderhoud te Brünn (28 Nov.), op een afstand wilde houden tot na de afrekening
met het Russisch-Oostenrijksche leger. A l e x a n d e r s strijdlust en begeerte om zich
met N a p o l e o n te meten werkten N a p o l e o n s plannen in de hand.
Na den slag bij Austerlitz verleende N a p o l e o n te Schönbrunn ten tweeden male
audientie aan H a u g w i t z . Deze sprak nu niet meer over de bemiddelingsvoorstellen,
‘les propositions présentées sur la pointe de l'épée’1), zooals de Keizer ze noemde.
Inplaats daarvan bood de cunctator den Keizer zijne oprechte gelukwenschen aan
met de behaalde zege, welke gelukwenschen den overwinnaar het antwoord ontlokten:
‘Voilà un compliment dont la fortune a changé l'adresse.’ Dat H a u g w i t z vervolgens
eenige harde woorden had aan te hooren over de houding van Pruisen, behoeft geene
verwondering te baren. Wat lange onderhandelingen niet hadden vermocht, dat bracht
een enkele veldslag tot stand: Pruisen nam eene beslissing. Het koos partij... natuurlijk
voor den overwinnaar. H a u g w i t z sloot, namens zijn gebieder, een ofen defensief
verbond met N a p o l e o n . Volgens dit verbond kreeg Pruisen Hannover in ruil voor
Anspach, Neuchâtel, Cleve en Berg. Oostenrijk haastte zich, nu alle hoop op hulp
van Pruisen vervlogen was, den vrede van Pressburg te sluiten, waarbij het 1200 G.
M2. grondgebied verloor.
De kwelling van F r i e d r i c h W i l h e l m was nog niet ten einde, Oostenrijk en
Rusland waren wel verslagen, maar Engeland was er ook nog! Het verdrag moest
nog worden geratificeerd en de koning begreep, dat het aannemen van Hannover
hem in conflict zoude brengen met Engeland, terwijl het niet-aannemen hem den
toorn op den hals zou halen van den Keizer der Franschen. N a p o l e o n had

1) A r t h u r L e v y , Napoléon et la paix, blz. 422.
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Pruisens bondgenootschap gevraagd vóór die beslissing; thans nu dat bondgenootschap
voor Frankrijk zoo goed als alle militaire waarde had verloren, ging Pruisen het aan,
in weerwil van de vroegere onderhandelingen met N a p o l e o n s vijanden en van
het eeuwige verbond van Potsdam! Thans behoefde N a p o l e o n het dubbelzinnige
Pruisen niet meer om een bondgenootschap te verzoeken, hij kon de eischen stellen
van welker inwilliging hij de aanvaarding van Pruisens bondgenootschap afhankelijk
maakte. Pruisen had bij alle betrokken partijen de achting verbeurd, het moest nu
zelf maar beslissen voor wien het meer vrees koesterde, voor de partij die bij Trafalgar
of voor die welke bij Austerlitz had gezegevierd. De vrees voor Frankrijk behield
de overhand. Den 24en Februari werd het, inmiddels nog eenigszins gewijzigde,
verdrag door den koning van Pruisen geratificeerd. Evenwel, na deze beslissing werd
de vrees voor Engeland weder levendig. Pruisen wilde Albions toorn van zich
afwenden en het ging, in de zucht om er zich voor te vrijwaren, op den weg der
vernedering voort. Bij de bezetting van Hannover maakte F r i e d r i c h W i l h e l m
aan zijne nieuwe onderdanen bekend, dat hij met leedwezen bezit nam van hun land,
een bezit, dat hij moest betalen met bittere opofferingen. In verklaringen aan Rusland
en Engeland gedaan werd op hetzelfde aanbeeld gehamerd. In antwoord op dat
geweeklaag maakte de Engelsche marine jacht op de Pruisische handelsvaartuigen,
waarvan er binnen korten tijd driehonderd waren ingerekend. Pruisen werd er aan
herinnerd, dat Austerlitz Trafalgar niet had kunnen ongedaan maken!
Zweden begon, als Engelands bondgenoot, tegen Pruisen een hoogen toon aan te
slaan, hield het tot Hannover behoorende Lauenburg bezet en blokkeerde de Pruisische
kust.
Tot overmaat van ramp voor Pruisen was P i t t overleden (23 Januari 1806) en
het nieuwe coalitie-ministerie G r e n v i l l e , waarin F o x voor buitenlandsche zaken
zitting had, knoopte de betrekkingen met Frankrijk weder aan; ook met Rusland
opende N a p o l e o n onderhandelingen.
Het Napelsche vorstenhuis, dat tijdens den oorlog van
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N a p o l e o n tegen de coalitie de Engelschen en Russen in het land had toegelaten,
werd met de vervallenverklaring der Bourbons van den Napelschen troon gestraft
en het koninkrijk (zonder Sicilië werwaarts het hof was gevlucht) aan J o z e f
B o n a p a r t e gegeven. Den 18en Juni 1806 werd L o d e w i j k N a p o l e o n koning
van Holland. Verder dekte N a p o l e o n Frankrijks oostgrens door de stichting van
het Rijnverbond, waarvan de keizer Protector werd. Aldus breidde deze, na de ervaring
van 1805, zijn systeem uit van ‘barrières, bastions et contreforts, capables de soutenir
la puissance française ainsi formidablement étendue’1). Het Duitsche Keizerrijk was
ontbonden. Door in 1804 zich tot keizer van Oostenrijk te doen kronen had F r a n s
II (thans F r a n s I geworden) den keizerstitel voor zich gered.
Pruisen wilde een Noord-Duitschen bond oprichten. N a p o l e o n was tegen dit
plan niet gekant. De bewering dat hij Saksen en Hessen-Kassel in 't geheim van de
toetreding tot dit verbond zoude hebben willen afhouden schijnt onjuist. Althans
T h i e r s zegt: ‘De geheimste dépêches van het Fransche gouvernement gelastten
aan de vorming van dit verbond geen den minsten hinderpaal in den weg te leggen;
ik heb al die dépêches met de meeste aandacht gelezen.’ Saksen echter was afkeerig
van een verbond met Pruisen. Toen weldra de Pruisisch-Fransche oorlog uitbrak
werd Saksen door Pruisische troepen overweldigd en g e d w o n g e n de zijde van
Pruisen te kiezen. De gezant van Hessen-Kassel te Berlijn beschuldigde N a p o l e o n
van bedoelde tegenwerking uit wrok, dat Fulda in 1803 aan het huis van Oranje was
afgestaan en tevens omdat de Keizer der Franschen had geweigerd gehoor te geven
aan Hessen-Kassels dringend verzoek om in het Rijnverbond te mogen worden
opgenomen.
Bij de onderhandelingen met Engeland (zie blz. 409) had N a p o l e o n te kennen
gegeven er geen bezwaar tegen

1) A l b e r t S o r e l , De Boulogne à Austerlitz. (Rev. des deux Mondes 15 Sept. 1903). In
1803 verweet F o x aan P i t t c.s.: ‘Gij hebt, door aan Frankrijk wetten te willen voorschrijven,
dit rijk er toe gedreven aan de helft van het Continent de wet te stellen’.
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te hebben, dat G e o r g e I I I weder in het bezit zoude worden gesteld van Hannover.
Engeland deelde dit terstond aan het hof van Berlijn mede waar dit nieuws groote
verontwaardiging wekte. En inderdaad, zelfs al gold het nog geen definitieve
overeenkomst, doch slechts een colloquium,1) N a p o l e o n kon, zonder incorrect te
handelen, omtrent Hannover niet onderhandelen, zonder er Pruisen in te kennen. Het
door Frankrijk veroverde Hannover toch was bij verdrag aan Pruisen afgestaan en
dus Pruisisch territoor geworden. Evenwel, Engeland deed niet beter; het had nog
niet lang geleden over Holland beschikt, dat daarenboven nog veroverd moest worden!
Had voorts Pruisen zijnerzijds tegenover Frankrijk correct gehandeld toen het openlijk
en bedektelijk een staat waartegen het eerst had samengespannen en waarmede het
daarna een verbond had gesloten, denonceerde? En daarenboven, stond in het manifest
van F r i e d r i c h W i l h e l m aan zijne nieuwe onderdanen niet duidelijk te lezen,
dat hij de gift slechts noode had aanvaard, zoodat hem het verlies van die gift eigenlijk
eer welkom dan onaangenaam moest zijn?
F o x overleed nog in 1806, en de onderhandelingen van Frankrijk met Engeland
en met Rusland werden afgebroken. Toch zoude Hannover weldra weder ophouden
Pruisisch territoor te zijn, nadat het ten tweeden male door het ‘recht van verovering’
ter beschikking van N a p o l e o n zoude zijn gekomen. Door het ‘recht van verovering’
zoude het later weder aan G e o r g e I I I komen, die (hoewel onbewust van zijne
grootheid) zelfs den titel: ‘Koning van Hannover’ zoude voeren. Eerst G e o r g e V
zoude, zijn land voor goed moeten afstaan aan... Pruisen, krachtens hetzelfde ‘recht
van verovering’, dat N a p o l e o n gelden liet in de dagen van zijne macht en waaraan
hij zich onderwerpen moest in de dagen van zijn tegenspoed. In 1815 zoude aan het
eerste Fransche keizerrijk met hulp

1) Aan K n o b e l s d o r f , die L u c c h e s i n i nog kort vóór den oorlog van 1806 als Pruisisch
gezant te Parijs vervangen had, verklaarde N a p o leon, dat hij in geen geval een besluit
zoude hebben genomen zonder er Pruisen in te kennen.
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der Hannoveranen voor goed een eind worden gemaakt; in 1870 zouden de
Hannoveranen, doch nu als Pruisische onderdanen, medewerken aan den ondergang
van het tweede....
Het door eigen toedoen in een weinig eervolle positie geraakte Pruisen herinnerde
zich Rossbach. Het greep naar de wapens (Sept. 1806). Maar de tijden waren sedert
1757 veranderd! Van Pruisens provocatie waren Jena en Auerstädt, Eylau, Friedland
en Tilsit het gevolg. Pruisen werd gekortwiekt, A l e x a n d e r behoedde het voor
algeheelen ondergang. Pruisen en Rusland erkenden het met Westphalen, Mecklenburg
en Oldenburg vergroote Rijnverbond en hiermede de ontbinding van het Duitsche
rijk. J o z e f , L o d e w i j k en J e r ô m e werden als koningen van Napels, van Holland
en van Westphalen erkend.
Maar, ook Engeland ondervond de gevolgen van N a p o l e o n s zege. Spoedig
nadat Pruisen de sluiting der Wezer- en Elbemonden van Frankrijk had overgenomen,
had Engeland de geheele kust van Brest tot de Elbe in staat van blokkade verklaard!
Thans, nu N a p o l e o n op het vaste land heerschte, zoude hij Engelands willekeur
ter zee trachten te keer te gaan op de Europeesche kust. Bij decreet van Berlijn van
21 Nov. 1806, (een jaar later nog verscherpt door het decreet van Milaan)
beantwoordde hij Engelands papieren blokkade met het Continentaal-stelsel. De
Britsche eilanden werden in staat van blokkade verklaard en de kust van Europa
tusschen Cattaro en Cuxhaven, voor zoover N a p o l e o n er over gebood, voor den
Engelschen handel gesloten terwijl de mogendheden van Europa werden uitgenoodigd
dit voorbeeld te volgen. ‘La gigantesque idée du blocus continental’, zegt Me. d e
S t a ë l in hare Considérations sur la Révolution française, ‘ressemblait à une espèce
de croisade européenne dont le sceptre de Napoléon était le signe de ralliement.’
Na Trafalgar beheerschte Engeland de zee geheel. D é c r è s (Fransch minister
van marine) was ontmoedigd; niet alleen in den grooten zeekrijg doch ook in den
kruiseroorlog bleek Frankrijk niet tegen Engeland opgewassen.
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N a p o l e o n s papieren blokkade der Britsche eilanden alléén kon dus voor Frankrijk
niet hetzelfde resultaat opleveren als voor Engeland de Engelsche papieren blokkade
der Europeesche kust: een rijken buit en de vernietiging van den handel des vijands.
Daarom werd die papieren blokkade der Britsche eilanden door N a p o l e o n
aangevuld met de algeheele sluiting der continentale kust voor den Engelschen
handel.1)
Te Tilsit nam Rusland de taak op zich van bemiddelaar tusschen Frankrijk en
Engeland. Bij geheim verdrag beloofde Rusland daarenboven om, zoo Engeland niet
tot wijziging van zijn arbitrair ‘zeerecht’ te bewegen was, zich met Frankrijk te zullen
verbinden, zijne havens voor Engeland te zullen sluiten en van Denemarken, Zweden
en Portugal te vorderen hetzelfde te doen. Toen de geruchten van een en ander Londen
bereikten zon Engeland op middelen om de aansluiting der neutralen bij het
continentaal-stelsel te voorkomen. Over Portugal en Zweden maakte men zich te
Londen niet ongerust. Beide landen waren op de hand van Engeland. Portugal vreesde,
als koloniale mogendheid, Engelands macht. Zwedens houding werd bepaald door
de gezindheid van zijn aan grootheidswaanzin lijdenden koning G u s t a a f I V
A d o l f , die een onverzoenlijken haat koesterde tegen N a p o l e o n . Omtrent
Denemarken echter, nog steeds eene zeemogendheid die meetelde, verkeerde men
te Londen in twijfel; men achtte het dus maar het verstandigst dit rijk onschadelijk
te maken. Het had daarenboven nog niet genoeg geboet voor zijne vermetelheid om
zich, in 1780 en 1800, tegen Engelands willekeur te verzetten. Waar het zijne
maritieme belangen gold, deinsde Engeland voor niets terug; daaraan was Denemarken
reeds in 1801 herinnerd en dat zoude het thans opnieuw ondervinden.
Tot 1807 had Denemarken tijdens alle oorlogen tegen de Fransche republiek en
het Fransche keizerrijk, zijne

1) ‘Vous nous bloquerez, mais je vous bloquerai à mon tour. Vous ferez du continent une prison
pour nous, mais j'en ferai une pour vous de l'étendue des mers’. (N a p o l e o n tegen
W i t h w o r t h .)
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strikte neutraliteit gehandhaafd. Het Deensche leger stond in Holstein, gereed om
iedere poging der Franschen tot overschrijding der Deensche grens te keer te gaan,
toen plotseling een Engelsche vloot, vergezeld door een landingsleger in den Sond
verscheen en Engeland gelijktijdig hiermede aan Denemarken den eisch stelde: òf
een verbond òf uitlevering der vloot! Op de weigering van Denemarken volgde de
landing der Engelsche troepen en het bombardement van Kopenhagen, waardoor
onder meer ruim 400 huizen werden in de asch gelegd. Tengevolge van de afwezigheid
des legers was Denemarken tegenover de landingstroepen zoo goed als weerloos.
De Engelschen hadden een nieuwe victorie te boeken in de annalen van leger en
vloot. De Deensche scheepsmacht was hun prijs.
Van alles wat over de luisterrijke feiten der Engelsche krijgsgeschiedenis eene
schaduw werpt, staat de verraderlijke overvalling van Denemarken in 1807 bovenaan.
Echter niet op C a t h c a r t en G a m b i e r , die als militairen de hun verstrekte
lastgeving slechts hadden op te volgen, doch op C a n n i n g en C a s t l e r e a g h rust
de verantwoording van deze barbaarsche daad.1) De Bataafsche vloot was in 1799
door verraad genomen, de Deensche werd thans vermeesterd door brutaal geweld.
In geheel Europa, zelfs in Engeland, wekte deze daad verontwaardiging. Doch, wat
bekommerden de Engelsche staatslieden zich om de publieke opinie! Immers,
Engeland was machtig genoeg om deze te kunnen trotseeren!
Wat te voorzien was geweest na Engelands geweldenarij, gebeurde. Denemarken
sloot zich nu bij Frankrijk aan. Engeland had het middel gevonden om Denemarken
eerst

1) Twee jaar later (21 Sept. 1809) duelleerden deze bewindslieden met elkander, naar aanleiding
van de Walcherensche expeditie; beiden verlieten daarop het ministerie. Maar, spoedig daarop
aanvaardde Engeland C a s t l e r e a g h s diensten opnieuw; hij werd thans minister van
Buitenlandsche Zaken; daarna ambassadeur, eindelijk weder minister. In 1822, na
C a s t l e r e a g h s zelfmoord, werd deze opgevolgd door C a n n i n g . Na hun duel was voor
beiden tegelijk geen plaats in het ministerie. In de eer van N a p o l e o n s verbanning naar
St. Helena heeft C a n n i n g dus geen aandeel gehad.
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van zijne zeemacht te berooven en het daarna den oorlog aan te doen. Eerst werd de
Deensche marine verraderlijk ingepalmd en daarna de van steun ontbloote Deensche
handelsvloot vermeesterd krachtens het aloude, heilige Britsche zeerecht!
Denemarken en Rusland sloten thans hunne havens voor Engeland en aanvaardden
het continentaal-stelsel. Rusland verklaarde Engeland den oorlog. C h r i s t i a a n
V I I van Denemarken overleefde het ongeluk, dat zijn land getroffen had, niet lang;
hij overleed in Maart 1808.
In 1807 trad de strijd tusschen Engeland en Frankrijk een nieuwe phase in die wij
thans niet uitvoerig zullen behandelen om den omvang van dit opstel te houden
binnen de grenzen, die daaraan, als tijdschriftartikel, noodzakelijkerwijze moeten
worden gesteld. Slechts enkele opmerkingen over de periode van 1807 tot 1815
wenschen wij nog aan het voorafgaande toe te voegen.
Het streven van Engeland om zijne tegenpartij op het vaste land te verzwakken
ten einde haar des te beter ter zee te kunnen verslaan was tot hiertoe ten deele mislukt.
Ten deele, niet geheel. Immers, de groote krachtsontwikkeling, waartoe Frankrijk in
Europa genoodzaakt werd, had inderdaad ten gevolge gehad, dat dit land in den
zeeoorlog meer en meer het onderspit dolf. De offers, die een volk in den krijg kan
brengen, hebben nu eenmaal hunne grenzen, zelfs voor een rijke natie als de Fransche
door een genie bestuurd. Maar Engeland had in zóóverre zijn doel niet bereikt, dat
Frankrijk in Europa zelf, juist door den oorlog, steeds meer in macht en aanzien was
toegenomen. N a p o l e o n was tot een duizelingwekkende hoogte gestegen. En toch
zoude Engeland, zonder het te hebben bedoeld, juist door N a p o l e o n s succes ten
slotte zijn doel bereiken. Duizelingwekkend inderdaad was de hoogte die N a p o l e o n
in 1807 had bereikt.
Il a bâti si haut son aire impériale,
Qu'il nous semble habiter cette sphère idéale
Où jamais on n'entend un orage éclater!
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Ce n'est plus qu'à ses pieds que gronde la tempête;
Il faudrait, pour frapper sa tête,
Que la foudre pût remonter1).

Op het toppunt van zijne macht gekomen werd hij door de duizeling bevangen, die
hem ten val bracht. In zijn strijd tegen Engeland wilde hij ten slotte maat noch perk
meer kennen.
Maar ook Engelands machtsmisbruik ter zee kende geen grenzen meer. De
Considerans van het Besluit tot invoering van het Continentaal-stelsel is ééne
doorloopende acte van beschuldiging tegen Engeland. Te vaak wordt vergeten, dat
de invoering van het Continentaal-stelsel was een daad van verweer, van reciprociteit,
van represaille; dat Engeland was voorgegaan op dezen weg, dat het met kwistige
hand subsidiën verstrekte aan ieder die N a p o l e o n wilde beoorlogen en middelerwijl
zich met woeker voor die subsidiën schadeloos stelde door de toepassing van het
buitrecht ter zee. Maar N a p o l e o n zag niet in, dat Engeland ook op het terrein,
waarop thans de strijd was overgebracht, sterker was dan hij. Geheel Europa werd
getroffen door den strijd tusschen Engeland en Frankrijk, moest bukken voor
N a p o l e o n s wil en lijden door Engelands maritieme willekeur. De Engelsche
handel moest worden verbannen van het vaste land. Mocht Engeland al de zee
beheerschen en koloniën veroveren, het afzetgebied voor zijn handel zou N a p o l e o n
aan zijn vijand ontnemen. Om dàt doel te bereiken werd Finland aan het Czarenrijk
overgeleverd en Etrurië bij Frankrijk ingelijfd. Omdat Portugal met Engeland heulde
werd het door J u n o t veroverd; ten einde de Spaansche kust beter te beheerschen
en het gezegde van L o d e w i j k X I V te verwezenlijken: ‘il n'y a plus de Pyrenées’
werd J o z e f op den Spaanschen troon geplaatst, terwijl M u r a t hem te Napels
verving.
Sa main, s'il touche un but où son orgueil aspire,
Fait à quelque soldat le don d'un empire2).

Na D u p o n t s capitulatie bij B a y l e n , een feit van

1) V i c t o r H u g o , Les deux îles.
2) V i c t o r H u g o .

Onze Eeuw. Jaargang 4

417
onberekenbare gevolgen, vooral van moreelen aard, en de spoedig daarop volgende
ontruiming van Portugal door J u n o t , deden N a p o l e o n en A l e x a n d e r , te Erfurt
samengekomen, nogmaals een vredesvoorstel aan Engeland. Het werd niet
aangenomen! De strijd moest tot het uiterste worden doorgevoerd.
Welaan dan. Thans zouden tegen Engeland de wapens worden gekeerd, die het
zelf had gesmeed. Nu bij Austerlitz, Jena en Friedland Engelands bondgenooten
waren overwonnen en meerendeels onderworpen aan N a p o l e o n s wil zoude de
worsteling om de opperheerschappij ter zee te land worden beslist. Daar M a h m o e d
I I weigerde met Engeland te breken en het Continentaal-stelsel in te voeren werd
eerlang de Russisch-Turksche oorlog hervat. De toepassing van het
Continentaal-stelsel langs Europa's geheele kust, van Matapan tot de Noordkaap, dat
werd N a p o l e o n s leuze. Daartoe moest Spanje worden onderworpen het kostte
wat het wilde, al ging er ook dat Groote Leger bij te gronde, dat tot hiertoe nog geene
andere nederlagen had aanschouwd dan die welke het zelf had toegebracht. Steeds
meer legioenen trokken onder N a p o l e o n s aanvoering de Pyreneën voorbij.
Engeland benutte deze gelegenheid om weder eene coalitie in het leven te roepen,
waarvan Oostenrijk opnieuw het gelag betaalde. Door zijne overwinningen had
N a p o l e o n zijne door Engeland gesubsidieerde vijanden den een na den ander tot
zijne bondgenooten gemaakt. Austerlitz had hem het bondgenootschap van
F r i e d r i c h W i l h e l m doen verwerven (te Tilsit hernieuwd!); F r i e d l a n d had
A l e x a n d e r met hem verzoend; Wa g r a m schonk hem F r a n s tot wapenbroeder
en tot schoonvader tevens!
Voor de tweede maal had alzoo Engeland, zonder het te willen, Habsburg tot
Frankrijks bondgenoot gemaakt, opnieuw schonk Habsburg aan Frankrijk eene
vorstin. De dochter van F r a n s I van Duitschland en van M a r i a T h e r e s i a was
in 1793 op het schavot gestorven. Ruim zestien jaar later deed opnieuw eene
Habsburgsche prinses, weder eene dochter van een F r a n s I en van eene M a r i a

Onze Eeuw. Jaargang 4

418
T h e r e s i a , als vorstin hare intrede in Frankrijk en nam als gemalin van N a p o l e o n
naast dezen plaats op den Franschen troon, waar de revolutie M a r i e A n t o i n e t t e
van verdreven en N a p o l e o n J o s e p h i n e van verwijderd had. Niet de revolutie,
evenmin N a p o l e o n s wil, maar de legers van Habsburg en zijne bondgenooten
zouden deze vorstin uit het Huis Habsburg-Lotharingen over vier jaar weder van
dien troon verdrijven. En ook M a r i e L o u i s e , zij die slechts op dien troon was
verheven om aan Napoleon een troonopvolger te geven, zij baarde, evenals M a r i e
A n t o i n e t t e , een zoon wiens regeering slechts eene fictie zoude zijn! M a r i e
A n t o i n e t t e ' s tweede zoon stierf als L o d e w i j k X V I I in vergetelheid onder
obscure omstandigheden, M a r i e L o u i s e ' s eenige keizerlijke telg, N a p o l e o n
I I , zoude wegkwijnen aan het hof te Weenen, terwijl zijne moeder, haar keizerlijken
titel evenzeer vergetende als haar verbannen gemaal, zich met haren opperhofmeester
verbinden zou... Voorwaar, op het bondgenootschap van Frankrijk met Habsburg
rustte geen zegen!
Na de provocatie van 1809, die het antwoord vormde op de Erfurter vredesvoorstellen,
behoefde N a p o l e o n niet meer te worden aangezet tot den strijd. De roode doeken
konden worden opgeborgen, de stier stootte steeds woester om zich heen. Geen vijand
scheen N a p o l e o n te sterk, geen bezwaar te groot, geen gevaar te dreigend, waar
het ging om de instandhouding van het Continentaal-stelsel, dat hij het onfeilbare
middel achtte tot de uiteindelijke zegepraal over Engeland, door de vernietiging van
's vijands welvaart. Het Continentaal-stelsel was de laatste hoop waaraan hij zich in
den strijd tegen Engeland vastklemde. Het werd zijne mania, hij moest en zoude er
door overwinnen. De Paus werd van zijn gebied beroofd omdat hij Engeland den
oorlog niet wilde aandoen; zijne bul van excommunicatie tegen N a p o l e o n werd
met zijne gevangenneming beantwoord. Zweden werd beoorloogd totdat het,
inmiddels ontlast van zijn opgewonden koning, zich bij het Continentaal-stelsel
aansloot; B e r n a d o t t e werd met N a p o -
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l e o n s goedvinden tot kroonprins van Zweden verheven. Op de, in 't eind mislukte,
onderneming der Engelschen tegen Zeeland volgde de inlijving van Holland bij
Frankrijk, omdat hier te lande de sluikhandel op Engeland hand over hand toenam,
zoodat Holland meer en meer begon te gelijken op ‘un entrepôt de marchandises
anglaises.’ Naar aanleiding dezer annexatie ontvingen N a p o l e o n s andere
koninklijke broeders de waarschuwing: ‘Sachez que vos premiers devoirs sont envers
moi et la France.’ Een groot deel van Hannover (eerst bij Westphalen gevoegd), de
Hanse-steden, Oldenburg en Lauenburg moesten weldra Hollands lot deelen, opdat
ook de monden van Eems, Wezer en Elbe onder N a p o l e o n s rechtstreeksch gezag
zouden staan. In zijn streven om Engeland ten onder te brengen ontzag de keizer
niets en niemand meer.
Zuchtte het continent onder N a p o l e o n s juk, ook Engeland was er in 1810 en
volgende jaren slecht aan toe. In ruil voor de ‘hulp’ den Spanjaarden verleend zocht
het handelsvrijheid op de Spaansche koloniën te krijgen om een nieuw afzetgebied
voor zijn handel te verwerven. De spoedig daarop volgende opstanden in de Spaansche
koloniën werkten dit streven in de hand. Daarenboven gedroegen de Engelschen zich
in Spanje als meesters. Een en ander was niet bevorderlijk voor eene goede
verstandhouding tusschen de Spanjaarden en hunne ‘bevrijders’. De blokkade door
Engeland op de Europeesche kust toegepast trof niet alleen het vasteland doch ook
den Engelschen handel zelf. Omgekeerd bezorgde het Continentaalstelsel niet alleen
aan Engeland doch ook aan Frankrijk en zijne bondgenooten groote nadeelen. Beide
partijen bezigden in hun onderlingen strijd een tweesnijdend zwaard. En het geldt
voorzeker als een duidelijk bewijs voor den verwarden toestand, dat zoowel Engeland
als Frankrijk hunne eigen maatregelen ten deele werkeloos maakten door er
uitzonderingen op toe te staan. Engeland deed dit door den handel in overzeesche
waren, die over Engeland met het vaste land werd gevoerd, toe te staan. Frankrijk
door de toepassing van het Licenten-stelsel. Doch, hoe groot de
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nadeelen van het Continentaal-stelsel voor Engeland ook mochten zijn, Albion bleek
den strijd toch langer te kunnen volhouden dan Frankrijk en zijne ‘bondgenooten’.
De Czaar was ontstemd door de annexatie van Oldenburg daar de gewezen Hertog
van dit land een bloedverwant van hem was. Omdat hem nu tevens meer en meer
duidelijk werd, dat Engelands vijandschap voor hem nog nadeeliger was dan die van
N a p o l e o n , zeide hij de dienstbaarheid aan den keizer op; Zweden voegde zich
aan zijne zijde. De beide landen, die door hunne ligging het meest tegen N a p o l e o n s
wraakoefening beschermd waren, begonnen den strijd tegen den dwingeland van het
continent, die tegen den dwingeland van de zee niet opgewassen bleek. Bij
N a p o l e o n kwam weder het denkbeeld op van een tocht dwars door Perzië naar
Engelsch-Indië! Daarop volgde de veldtocht van 1812, Smolensko, Borodino, Moskou,
de Beresina! De beide uiteinden van Europa, de bergpassen van Spanje en de
eindelooze sneeuwvlakten van Rusland, werden de graven der keizerlijke legioenen.
Daar, in den strijd om het Continentaalstelsel, troffen eindelijk den onoverwinnelijk
geachten Imperator de slagen, waarvan hij zich niet meer kon herstellen. Thans begon
de afval der ‘bondgenooten’. Bij Tauroggen nam hij een aanvang; er kwam beweging
in het politieke samenstel, dat stond of viel met die ééne reusachtige zuil:
N a p o l e o n s macht. Reeds werd gedreun en gerommel gehoord, stukken van het
gewelf vielen naar beneden; straks werd van alle zijden gehamerd en gebeukt op de
zuil. Op Pruisen volgde Oostenrijk, daarna Beieren; toen Saksen, welks regimenten
midden in den slag bij Leipzig naar den vijand overliepen, en welks koning na dien
slag werd gevangen genomen. Welhaast viel geheel Zuid-Duitschland N a p o l e o n
af. Zwitserlands neutraliteit werd door de overwinnaars niet erkend. Denemarken
werd verslagen en tot bondgenootschap met N a p o l e o n s vijanden gedwongen;
het ontving hiervoor een subsidie van het rijk dat in 1801 en 1807 zijne hoofdstad
had doen bombardeeren. Holland werd bevrijd. Bij Vittoria en in de Pyreneën werd
Spanjes lot beslist; We l l i n g t o n overschreed de
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Bidassoa. M u r a t , de door N a p o l e o n tot koning verheven herbergierszoon, sloot
zich bij de verbondenen aan. In 1815 zoude hij berouw toonen, maar dat berouw zou
te laat komen en zich te vroegtijdig uiten. Als avonturier zoude hij ten slotte worden
gefusilleerd.
Toen in den nieuwjaarsnacht van 1814 B l ü c h e r den Rijn overschreed, kon
Engeland Victorie roepen. In weerwil van de stuiptrekkingen van den reus was de
overwinning verzekerd. Het oude zeerecht was gered! Dat bleek eerlang op 't Congres
te Châtillon (Febr. 1814) toen Engeland kortweg weigerde aan het heilige maritieme
recht te laten tornen.
En middelerwijl werd de drijfjacht op N a p o l e o n voortgezet. Maar nimmer heeft
een gejaagd hert, vóór het weergalmen van het Hallali, zijnen vervolgers zóóveel te
doen gegeven, zich zóó moedig verdedigd, als dit wild vóór het was uitgeput.
Aan het eind van dien worstelstrijd werd aan N a p o l e o n geen enkel leed
bespaard, zelfs niet het verraad zijner gunstelingen en de ontrouw of
ongehoorzaamheid zijner bevelhebbers. Maar, hoe tragisch ook de afloop was van
dezen veldtocht, hij heeft toch in hooge mate bijgedragen tot de vermeerdering van
N a p o l e o n s veldheersroem. Had de zon van Napoleons genie geschitterd bij het
rijzen en tijdens de middaghoogte, zij spreidde, zoo mogelijk, nóg schooner glans
ten toon bij het dalen en vooral bij den ondergang. Toen de zon in het Zenith stond
had zij niet alleen geschitterd maar ook verblind, hadden hare stralen niet alleen
voortgebracht maar ook verschroeid en verteerd. Thans, bij het ter kimme dalen,
hadden de stralen wel hunne vernietigende kracht verloren doch niet hun luister.
De veldheersdaden van N a p o l e o n evenaren die van A l e x a n d e r , H a n n i b a l
en C a e s a r . In één opzicht echter is er verschil. A l e x a n d e r en C a e s a r zijn niet
op de zware proef gesteld waaraan H a n n i b a l en N a p o l e o n werden onderworpen.
A l e x a n d e r veroverde Indië, na zich daartoe dwars door het Perzische rijk den
weg te hebben gebaand; C a e s a r drong door tot in Brittanje, nadat hij
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Gallië had vermeesterd; N a p o l e o n moest zijn plannen om Indië te veroveren en
om in Engeland te landen opgeven, doch de daden die hij inplaats daarvan verrichtte
stonden in conceptie en uitvoering niet achter bij datgene wat eertijds door
A l e x a n d e r en C a e s a r was gewrocht. Maar N a p o l e o n die gelijk H a n n i b a l
over de Alpen trok, eindigde evenals deze zijn loopbaan bij de verdediging van den
vaderlandschen bodem.
En hoe schoon blonk niet N a p o l e o n s genie in dien gedenkwaardigen veldtocht
gedurende het eerste trimester van 1814, door den veroveraar en onderwerper van
het geheele Europeesche vaste land, gevoerd binnen de landpalen van het aloude
Frankrijk tegen eene verpletterende overmacht! De worstelstrijd in 1792 in
noord-Frankrijk begonnen en gaandeweg over geheel Europa uitgebreid, hij keerde,
na ruim twintig jaren, tot zijn uitgangspunt terug. En de ebbe voerde ook den grooten
Corsikaan terug nagenoeg naar hetzelfde punt van waar hij gekomen was. De gebieder
van Europa werd souverein van Elba, den kleinsten staat ooit door een keizerlijke
Majesteit geregeerd; Elba door N a p o l e o n in 1802 bij Frankrijk gevoegd werd
thans door zijne vijanden weder van Frankrijk losgemaakt om aan hem te worden
geschonken als een pourboire impérial. Hem, den stichter van het Fransche Keizerrijk
en den ontbinder van het duizendjarige Duitsche, hem die tronen omverwierp en
oprichtte, hem werd als gunstbewijs de souvereiniteit geschonken over een klein
eiland, slechts beroemd, aan velen slechts bekend schier, door N a p o l e o n s val!
Malta was in 1803 de steen des aanstoots geweest voor N a p o l e o n omdat het de
steen des hoeks was van het gebouw van Engelands macht. Engeland behield het en
de vrede werd verbroken. Daarop had N a p o l e o n , ervarende Engelands overmacht,
meer dan eens den vrede gevraagd, zelfs tegen den prijs der erkenning van Malta als
Engelsch territoor; maar Engeland had voor het bezit van Malta N a p o l e o n s
toestemming niet meer van noode en wilde den vrede niet sluiten voordat de Corsikaan
zoude zijn uitgeput. En daarna gaf Engeland, edelmoedig als
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altijd, aan zijn machteloozen vijand ook een eiland, een steen zonder gebouw! Hem,
die met honderdduizenden en nogmaals honderdduizenden veldtocht op veldtocht
had geleid en veldslag op veldslag had geleverd, hem werd thans een leger toegestaan
van 400 man! Neen, gevaarlijk scheen hij niet meer, die souverein van Elba, even
weinig gevaarlijk als een souverein van Malta zoude zijn, die niet tevens was
beheerscher der zee! En om de heerschappij ter zee had Engeland gestreden en in
dien strijd had het overwonnen. Neen, B o n a p a r t e scheen niet gevaarlijk meer op
zijn eiland...... Hij kon daar in zijn keizerrijk Elba vernemen hoe ‘the house of
Bourbon was placed in Paris as a trophy of the victory of the European confederation’1)
en hoe de troon van Frankrijk was bestegen door L o d e w i j k X V I I I , uit zijn
schuilhoek te voorschijn gekomen, nadat de verbondenen zich van Parijs hadden
meester gemaakt. Daar kon N a p o l e o n ook vernemen hoe die koning bij de gratie
Gods de geheele regeering van den grooten keizer eenvoudig had geëffaceerd bij
koninklijk besluit, den Raad der Verbondenen gehoord! Al ware dit besluit niet
gevolgd geworden door eene reeks van reactionnaire maatregelen, dan zoude er toch
reeds de terugkeer van Elba door zijn verklaard.
Op den marsch naar Parijs in Maart 1815 overwon N a p o l e o n zonder het vergieten
van één droppel bloeds. De ademtocht van het Vive l'empereur! der steeds
aangroeiende keizerlijke legerscharen vaagde de kroon weder weg van L o d e w i j k s
hoofd. En daarna, bij Waterloo, stond de keizer dan ten slotte tegenover het leger
van dien vijand, die niet had opgehouden Frankrijk te bestrijden en anderen tegen
hem in het harnas te jagen. Aan zijn eigen aandeel in de verantwoordelijkheid voor
de ellende die Europa had geteisterd dacht hij niet, slechts ééne gedachte vervulde
hem: Engeland zoude thans worden gestraft voor de vredebreuk van 1803, die al
deze ellende had na zich gesleept.

1) M a c a u l y .
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Van de zee was de tricolore verjaagd; 's keizers plan om Engeland in Londen de wet
te stellen was verijdeld geworden; van den tocht naar Britsch Indië was niets gekomen;
het Continentaal-stelsel had zijn doel gemist en zich zelfs tegen hem gekeerd. Maar
thans gaf Engeland zich bloot aan zijne zwakke zijde; het Engelsche leger zoude
zich dan eindelijk meten met de door hem persoonlijk geleide Fransche legioenen.
Eindelijk zoude Trafalgar schitterend worden gewroken. Enfin je les ai ces Anglais,
riep de Imperator uit toen hij, meenende met B l ü c h e r te hebben afgerekend,
Wellingtons leger in stelling zag ten Zuiden van het Soniënbosch. Juichend trokken
zijne soldaten hem voorbij ten aanval op het vijandelijke slagfront. Ave Caesar,
morituri te salutant.... Twee-en-twintig jaren geleden, bij Toulon, had B o n a p a r t e
als jong artillerieofficier in den strijd tegen de Engelschen zijn eersten krijgsroem
behaald. Bij Acre had de Engelsche vloot hem bestreden maar hij had de Engelschen,
hoewel dezen Frankrijk voortdurend hadden beoorloogd, niet op het slagveld tegen
over zich gezien. In December 1808 in Noord-Spanje, toen de ontmoeting nabij
scheen, waren zijne aarts-vijanden op zijne nadering snel teruggetrokken.
En thans, nu zij hem dan eindelijk onder de oogen kwamen, leverde hij zijn laatsten
veldslag!
Aan het eind van dezen veldslag troffen weder luide juichtonen zijne ooren, nu
echter waren het de zegekreten zijner vijanden! Maar, terwijl hij zich, ten slotte
gehoorgevende aan S o u l t s smeekbede, te midden van het sauve qui peut op het
uiterste oogenblik van het strijdperk verwijderde, weerklonken daar nog, uit de
gelederen van het door de maan beschenen bataillon sacré, de woorden: ‘La garde
meurt et ne se rend pas’, als de laatste strijdleuze der garde, die muurvast om hare
adelaars geschaard bleef te midden van dood en verderf. Indrukwekkend waren de
afscheidswoorden geweest die N a p o l e o n het vorige jaar te Fontainebleau tot zijne
garde had gericht. Maar nog indrukwekkender was deze strijdleuze der langzaam,
op bevel retireerende garde, weerklinkend op het door vijanden overstroomde slag-
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veld als een laatste afscheidsgroet den keizer nog nagezonden, door de helden die
hem trouw bleven tot in den dood1).
Engeland, dat op zee Frankrijk had overwonnen, dat Egypte, Portugal en Spanje
van de Franschen had gezuiverd, het overwon ten slotte ook den grooten veldheer
zelf. Maar, het zegevierde door de hulp der bondgenooten, eene hulp die werd in de
hand gewerkt door de fouten van N e y en G r o u c h y en door de slagregens van
den 17en Juni, die N a p o l e o n den aanval tot den middag van den 18en deden
uitstellen. De Prins van Oranje en zijne onderbevelhebbers hadden den 16en de
Engelschen gered, bij Waterloo werd We l l i n g t o n s dappere leger voor eene
deroute behoed door den op last van C h a s s é uitgevoerden tegenstoot der
Nederlandsche brigade D e t m e r s en door den aanval der Pruisen.
B l ü c h e r was zijn bondgenoot te hulp gesneld, terwijl G r o u c h y van het
slagveld verwijderd bleef, zoodat de Franschen ten slotte tegen eene dubbele
overmacht streden; dat is de oorzaak van de overwinning, die aan N a p o l e o n s
macht voor goed een einde maakte. Tien jaar geleden had V i l l e n e u v e verzuimd
met zijne vloot daar te verschijnen waar N a p o l e o n die vloot noodig had om aan
Engeland den beslissenden slag toe te brengen en thans liet G r o u c h y zijn keizer
in den steek waardoor N a p o l e o n een nederlaag leed zóó groot, als hij ze vóór
dezen nog slechts had toegebracht doch nog nimmer ondergaan. Het verzuim van
V i l l e n e u v e heeft Trafalgar tengevolge gehad, dat van G r o u c h y ... St. Helena!

1) De bedoelde woorden staan op het standbeeld van generaal C a m b r o n n e te Nantes.
Volgens sommigen zoude een ander ze hebben geuit. Zelfs is beweerd geworden dat ze in
't geheel niet zijn uitgesproken. Evenwel, dat er is gesommeerd zich over te geven en daarop
beslist weigerend is geantwoord wordt door niemand ontkend, doch slechts wordt in twijfel
getrokken of het juist dezelfde woorden zijn geweest, als die welke C a m b r o n n e ' s
standbeeld versieren. Eén feit valt dan toch in elk geval niet te loochenen, namelijk, dat de
garde bij Rossomme die woorden tot werkelijkheid heeft gemaakt, en dat dus de zin der
woorden die zijn opgestegen uit hare gelederen niet anders kan zijn geweest dan: ‘la garde
meurt et ne se rend pas.’
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Waterloo had Trafalgar niet gewroken, het had er de kroon op gezet.
Toen, na verloop der Honderd Dagen, L o d e w i j k XVIII voor de tweede maal
Parijs binnentrok, geschiedde het evenmin als in 1814 aan 't hoofd zijner met lauweren
omkranste troepen, zooals le petit caporal 't zoo menigmaal onder 't gejubel der
bevolking had gedaan, doch hij werd wederom omstuwd door vreemde bajonetten,
nog rood van het bloed van Frankrijks zonen. En toen daarna le brave des braves
achter het Luxembourg voor het vuurpeloton trad met dezelfde doodsverachting die
door hem steeds tegenover den vijand was aan den dag gelegd,1) toen was zijn keizer
door diens onverzoenlijke vijanden weggevoerd naar eene gevangenis vèr van het
vaderland verwijderd, verder dan de Egyptische pyramiden of het Moskousche
Kremlin. Op een eiland was N a p o l e o n geboren, over een eiland had hij geregeerd,
op een eiland zoude hij sterven onder de hoede van Engeland, dat hem de gevraagde
gastvrijheid bereidwillig verleende.... op een kale rots in den oceaan!
Aan het eind van zijn loopbaan zoude de keizer ook ervaren de ijdelheid van de
gunst des volks, dat hem bewierookte in de dagen van zijn voorspoed en hem
verguisde na zijn val,2) vergetende alles wat hij had gedaan voor de

1) N e y ' s straf, hoe zwaar ook voor een militair met een staat van dienst als de zijne, was niet
onrechtvaardig. Hij had nu eenmaal hoogverraad gepleegd door naar N a p o l e o n over te
loopen, en... N a p o l e o n had afgedaan. Maar een van N e y ' s aanklagers, B o u r m o n t ,
die naar den vijand was overgeloopen en dus landverraad had gepleegd, werd tot Maarschalk
van Frankrijk verheven, en dàt was onrechtvaardig.
2) Hoe de stemming van het volk zich ten zijnen opzichte wijzigde met zijn succes, ondervond
N a p o l e o n niet het minst gedurende de Honderd Dagen. Zoo bevatte bijv. de Moniteur
universel van Parijs in Maart 1815 achtereenvolgens deze berichten omtrent N a p o l e o n :
L'anthropophage est sorti de son repaire. - L'ogre de Corse vient de débarquer au golfe Juan.
- Le tigre est arrivé à Gap. - Le monstre a couché à Grenoble. - Le tyran a traversé Lyon L'usurpateur a été vu à soixante lieues de la capitale. - B o n a p a r t e s'avance à grands pas,
mais il n'entrera jamais dans Paris. - Napoléon sera demain sous nos remparts. - L'empereur
est arrivé à Fontainebleau. - Sa Majesté Impériale et Royale a fait hier au soir son entrée
dans son château des Tuileries, au milieu de ses fidèles sujets. - Dat was nog eens eene
promotie! In 20 dagen op te klimmen van menscheneter tot Keizerlijke, Koninklijke Majesteit,
wie doet het hem na?

Onze Eeuw. Jaargang 4

427
grootheid en den voorspoed van zijn volk, niet alleen door zijne oorlogsdaden, maar
ook door zijne talrijke, geniale werken des vredes. Vergetende ook, dat de ellende,
die over Frankrijk en Europa gekomen was, niet alleen aan N a p o l e o n moest
worden geweten maar voor een groot deel aan Frankrijks vijand die in 1803 den
vrede van Amiens verbrak.
In 1840 zoude N a p o l e o n s assche met praal te Parijs worden bijgezet, nadat de
Fransche natie, bekomen van den schrik en de ellende die 's keizers laatste
regeeringsjaren over haar hadden gebracht, zich weder had herinnerd alles wat zij
aan dien keizer te danken had. En die natie betaalde eene eereschuld toen zij den
wensch vervulde, door N a p o l e o n in zijn testament geuit: ‘Je désire que mes
cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai
tant aimé.’
Januari 1904.
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De jongste aanvallen op den Congo-staat1)
Door Prof. Mr. J.E. Heeres.
Vermoedelijk zal het velen mijner lezers zijn gegaan als mij, inzooverre zij, toen in
de eerste maanden van het vorige jaar in de nieuwsbladen allerlei berichten de ronde
deden van beschuldigingen, grove en zéér grove, gericht tegen den Onafhankelijken
Congo-staat, daaraan niet veel meer aandacht hebben gewijd dan aan die andere
gedeelten der couranten, die, om welke reden dan ook, niet zeer bepaaldelijk onze
aandacht geboeid houden: zoodat zij ze hebben gelezen en voor kennisgeving
aangenomen.
Zoo althans ging het mij zelf. Tot op een dag, toen ik èn een bericht onder mijn
oogen kreeg, dat door eenige Belgen een proces was begonnen tegen een zekeren
G u y B u r r o w s wegens laster2) èn inzage van een boek door dien heer geschreven,
getiteld The curse of Central Africa, .... with which is incorporated A campaign
against cannibals bij E d g a r C a n i s i u s .3)

1) Ik kies met opzet dezen titel van beperkte beteekenis voor mijn opstel, omdat ik alléén deze
jongste aanvallen wil behandelen. Wat daarmede geen bepaald verband houdt, laat ik weg.
Niet omdat het niet op zich zelf belangwekkend is (de verhouding tusschen Nederland en
den Congo-staat zou dit b.v. voor ons zeker zijn), maar omdat ik alleen den tegenwoordigen
m.i. zoo door en door onbillijken aanval van Engeland tegen België's schepping wil
uiteenzetten.
2) Men zie mijn naschrift.
3) London, E v e r e t t , 1903.
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Deze coïncidentie deed mij met grootere belangstelling dan anders het geval zoude
zijn geweest den strijd volgen, welke was aangebonden tegen de schepping van
koning L e o p o l d . En onder de bestudeering van het libel van B u r r o w s en
C a n i s i u s werd mijn lust gaande gemaakt, meer te weten van deze creatie, een der
merkwaardigste uitingen der koloniale expansie van het vierde kwart der 19de eeuw.
Van het een kwam ik tot het ander. Een boek van H.R. F o x B o u r n e : Civilisation
in Congoland: A story of international wrong-doing, With a Prefatory note bij sir
C h a r l e s W. D i l k e 1), iets vroeger, nog in dit jaar echter, verschenen en dat ik voor
een ander doel wel eens had bestudeerd, nam ik opnieuw ter hand. En nu had ik
zooveel kwaads van den Staat gelezen, dat ik behoefte gevoelde aan woorden, welke
hem verdedigden, althans een gunstiger licht op zijn handelingen wierpen. De boeken
van B u r r o w s en F o x B o u r n e moesten - reeds onmiddellijk meende ik het te
voelen - overdreven, met een bepaalde bedoeling geschreven en dus in zooverre
onwaar zijn.2) De verdediging heeft dan ook niet op zich laten wachten. Maar daarover
later.
Eerst toch wil ik met een enkel woord in de herinnering mijner lezers terugroepen
de geschiedenis der stichting van den Onafhankelijken Congo-staat en de
omstandigheden waaronder zij plaats vond, voorzoover althans mij noodig schijnt
ter toelichting van de thans plaats hebbende gebeurtenissen.
In September 1876 werd door den koning der Belgen te Brussel geopend de
Conférence géographique internationale, door hem bijeengeroepen in een schrijven,
dat den nadruk legde op deze bedoeling des Vorsten: ‘de discuter en commun la
situation actuelle de l'Afrique, de constater les résultats atteints, de préciser ceux qui
restent à atteindre.’3)

1) London, K i n g , 1903.
2) Dat ik juist zag, wordt bewezen door wat ik nog heb kunnen mededeelen in het naschrift,
aan dit artikel toegevoegd.
3) E. D e s c a m p s , L' Afrique Nouvelle (Paris, Bruxelles, 1903), p. 8 ss.
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Een oogmerk, nader door L e o p o l d I I uiteengezet, waar hij bij de opening dezer
bijeenkomst van aardrijkskundigen, ontdekkingsreizigers, staatslieden en andere
belangstellenden van verschillende landen, het aldus omschreef: ‘Ouvrir à la
civilisation la seule partie de notre globe où elle n'ait point encore pénétré, percer
les ténèbres qui enveloppent des populations entières. Discuter et préciser les voies
à suivre, les moyens à employer pour planter définitivement l'étendard de la
civilisation sur le sol de l'Afrique centrale.’
De conferentie ging op het denkbeeld in. Zij sprak de wenschelijkheid uit, de
onbekende gedeelten van Afrika wetenschappelijk te onderzoeken; te
vergemakkelijken den toegang tot het binnenste van het donkere werelddeel voor de
beschaving; aan te geven de middelen om te geraken tot de onderdrukking van den
slavenhandel in Afrika. Een gezamenlijk internationaal plan diende te worden
opgemaakt voor de doorvorsching van het reusachtig gebied, dat aan west- en
oostzijde wordt overspoeld door den Atlantischen en door den Indischen Oceaan,
dat ten zuiden paalt aan de Zambesi, ten noorden tegen Sudân aanleunt. Men hoopte
een aantal ontdekkingsreizigers te winnen, welke van verschillende stations in reeds
bekende oorden zouden uitgaan ter doorvorsching van het uitgestrekte nog onbekende
terrein. Een rij van dergelijke stations zou dan verder gaandeweg zich uitstrekken
van de eene zee tot de andere; zij zouden een verbindingsweg vormen dwars door
Afrika van wereldzee tot wereldzee: stations, welke zouden dienen als uitgangspunten
van nieuwe zendingen in de toekomst, maar tevens als wetenschappelijke
middelpunten voor het beoogde geographische onderzoek, geographisch in de meest
uitgebreide beteekenis van het woord. En ook als centra, vanwaar uit beschaving
over de omgeving kon worden verspreid: gaandeweg en langzamerhand, waarvan
de bestrijding van den slavenhandel een der beginselen zoude zijn. Het klonk als
toekomstmuziek, zonder twijfel, maar toch - het sein was gegeven.
Het was niet het minst de slavenhandel in het duis-
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terste Afrika, waartegen men te velde ging trekken: de slavenhandel met zijn
verschrikkingen, die het leven van een deel der bewoners van dat binnenland
ongetwijfeld tot een hel heeft gemaakt en, ter voldoening van de geldzucht en de
inhaligheid vooral van Arabische slavenhandelaars en zielverkoopers, ellende gebracht
over duizenden rampzaligen. Koning L e o p o l d - die van den aanvang af de ziel is
geweest van geheel dit pogen - heeft met groote bezwaren te kampen gehad; met
moreele en materiëele, onder welke laatste de financieële niet het minst hebben
gewogen.
Van de comité's, in sommige landen opgericht, der toen gevormde Association
internationale Africaine, welke het exploitatiewerk zoude verrichten, ging het
Belgische van Zanzibar, aan de Oostkust, uit. Een aantal expedities werden uitgerust
onder de auspiciën van of, misschien beter gezegd, dóór den Koning. De opofferingen
aan menschenlevens en geld waren groot, maar de pogingen zouden leiden tot het
eerst niet bedoelde of gewilde resultaat, een resultaat, zooals andere Europeesche
machten eveneens - zij het in anderen vorm - bereikten, tot het stichten van een
kolonialen staat, wel niet een Belgische bezitting, maar toch een koloniaal-politieke
schepping van onze zuidelijke buren. De creatie toch van den Congo-staat - welke
plaats vond zeer zeker niet zonder de stilzwijgende of uitgesproken goedkeuring van
andere belangstellende of belanghebbende mogendheden - is een nationale daad der
Belgen. Een nationale daad! Want al is de Congo-staat niet in strikten zin Belgisch
territoir, het is een schepping der Belgen, met hun koning aan het hoofd.
Toch was het niet plotseling, dat de Belgische onderzoekingstochten, van de Oostkust
af ondernomen, een dergelijk resultaat gingen hebben. Er was een gebeurtenis noodig,
welke als het ware fixeerde in een bepaald plan de denkbeelden, welke aan het
Brusselsche koningshof werden verwerkt aangaande Centraal-Afrika. Die gebeur-
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tenis was de terugkeer van H e n r y M o r t o n S t a n l e y 1) van een zijner beroemde
Afrikaansche reizen. Het is bekend, dat toen men in Europa zich ongerust maakte
over het lot van den ontdekkingsreiziger-zendeling D a v i d L i v i n g s t o n e , de
eigenaar der New-York Herald, J a m e s G o r d o n B e n n e t t , in 1870 een van zijn
correspondenten, S t a n l e y , die als stoutmoedig man zijn naam op verschillende
tochten reeds had gemaakt, de opdracht gaf, den beroemden Engelschman te trachten
op te sporen. Het doel der reis, die in Januari 1871 van Zanzibar uit begon, werd
gelukkig bereikt: in November trof S t a n l e y den zieken L i v i n g s t o n e aan bij
den Oostelijken oever van het Tanganjika-meer. Drie jaren later onderneemt de
kranige geamerikaniseerde Engelschman een nieuwen ontdekkingstocht in Afrika's
binnenland. In November 1874 van Bagamojo aan de Oostkust vertrokken, bereikt
hij met een deel zijner metgezellen den bovenloop van de Congo bij Njangwe, het
uiterste punt tot op dat oogenblik door Europeanen van de Oostkust uit bereikt. Met
booten verlaat hij, twee jaren na het begin van zijn pionierstocht, dit oord en na een
moeitevolle, levensgevaarlijke reis van ettelijke maanden wordt de Atlantische Oceaan
bereikt. In het midden van 1877 komt S t a n l e y te Boma aan Afrika's Westkust.
Bijna geheel de groote rivier - die behalve den benedenloop aan de Westerlingen
grootendeels onbekend was - werd op dezen merkwaardigen en om zijne resultaten
zoo hoogst belangrijken zwerftocht voor het eerst door het blanke ras bevaren.
De terugkeer van S t a n l e y is het beslissende oogenblik in koning L e o p o l d ' s
overleggingen. De beroemde tocht had doen zien, dat Centraal-Afrika in zich zelf
had een heirbaan; dat de door de Brusselsche conferentie gedroomde verbindingsweg
door de natuur zelve aan het midden van het donkere werelddeel was geschonken!
Het was voor den Belgischen koning een openbaring! Nog nauwlijks in Europa
teruggekeerd, wordt S t a n l e y door

1) Terwijl mijn artikel ter perse was, kwam het bericht, dat de beroemde ontdekkingsreiziger
den 9 Mei is gestorven.

Onze Eeuw. Jaargang 4

433
den Vorst gewonnen voor diens plan, om daar in de Congostreken op te treden in
een vorm, die toen nog nader diende te worden vastgesteld, maar die zoude leiden
tot een in economischen en politieken zin gevestigde orde van zaken. In November
1878 werd opgericht het Comité d'études du Haut Congo, met zijn zetel te Brussel:
het was een uiting van denzelfden geest als de Association Internationale Africaine,
maar een meer precieze, meer onmiddellijk op het doel afgaande. Den 14 Augustus
1879 reeds bevond S t a n l e y zich weder aan de monding der reuzenrivier en een
week later weerklonk langs hare oevers de stoomfluit: - Het stoomschip zou - zooals
een Belgisch schrijver1) zich uitdrukt - de ‘conquistador’ worden van déze nieuwe
wereld.
Reeds op dezen eersten - moeitevollen - tocht voor rekening van het Comité
d'études du Haut Congo, waarbij men de rivier opvoer tot de Stanley-Pool werden
verschillende stations aangelegd en werd de omgeving, voorzoover zij in de oogen
der nieuwe bezoekers onbeheerd terrein was, in bezit genomen; werden verder met
verschillende hoofden van inlandsche stammen talrijke overeenkomsten gesloten,
met de bedoeling het op dezen tocht in bezit genomen gebied te vrijwaren tegen
latere eventueele mededingers: het gewone eigenaardig koloniaalpolitiek proces met
zijn wederrechtelijken ondergrond, bedekt met een bodem van in wettigen vorm
verkregen rechten, waarop de fundamenten zullen rijzen van het koloniaal-politiek
gebouw in de toekomst. Want men legde toen den grondslag voor een territoriale
macht, voor een Staat: administratieve regelingen vonden reeds toen plaats, en
eigenaardig, het Comité van Brussel wierp zijn wetenschappelijke vlag over boord:
de ‘Etudes’ werden uit den naam verwijderd en het trad op als de Association
internationale du Congo.
Met jeugdigen, krachtigen moed, die niet in overmoed ontaardde, ging de herdoopte
vereeniging haar gang. Niet alleen de hoofdrivier, ook hare zijtakken werden geëxploi-

1) D e s c a m p s , p. 50.
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teerd. De stoomschepen der Association kwamen tot de Stanley-watervallen Een
veertigtal posten werden binnen een vijftal jaren opgericht, een 500 tal ‘contracten’
- om in onze koloniale terminologie te spreken - werden met inlandsche hoofden
binnen dat half decennium gesloten, waarbij de opperhoogheid van de Association
werd aanvaard. Een staat was ontstaan. En al mocht zijn oorsprong in onzen tijd
zonderling schijnen, nu hij te zoeken was bij een privaatrechtelijke vereeniging, de
elementen, noodig voor een staat, waren in niet te miskennen, zij het nog
rudimentairen, vorm aanwezig: het staatsterritoir was omgrensd, zijn bevolking in
één verband omsloten, zijn regeering aangewezen1).
Dit feit is van beteekenis voor de internationale verhoudingen, waarin de Congostaat
zich thans bevindt. En voorzooverre mocht worden gemeend, dat een staat, om staat
te zijn, door andere staten moet zijn erkend, óók dan werd al spoedig aan dit vereischte
voldaan. En het was niet te verwonderen: de koloniale mogendheden moesten het
ook in eigen belang achten, dat de onmetelijke uitgestrektheid van Centraal-Afrika
niet ging toebehooren aan een andere rivale macht. Zij moesten het in eigen belang
toejuichen, dat een particulier initiatief, als dat der Association, daar optrad, waardoor
zich als van zelf daar een neutrale macht ging vormen: immers geen gevaarlijke
naijver, geen disproportioneerende machtsvergrooting van anderen kon dan schade
doen aan eigen nationaal belang. In April 1884 erkenden de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika uitdrukkelijk de Brusselsche Association als de regeering van den
Congostaat. In November van dat jaar volgde Duitschland, nog vóór de opening van
het straks te noemen Berlijnsche Congres. Andere mogendheden zijn gevolgd.2)
Belangrijker gebeurtenissen nog vonden spoedig plaats, in 1885.

1) Omtrent den regeeringsvorm van den Congostaat zie men o.a. D e s c a m p s , p. 278 ss. Ik
zwijg er over, omdat dit onderwerp in geen onmiddellijk verband staat tot het mijne van
thans.
2) D e s c a m p s , p. 59 ss., 285 ss.
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II.
Het internationale karakter van het optreden der Westersche machten in
Midden-Afrika in de tweede helft der 19de eeuw is niet te miskennen. Geen der groote
machten van Europa en Amerika heeft lust gevoeld, een van hare collega's daar heer
en meester te laten. Zoodra het vraagstuk van Centraal-Afrika in het midden der
negentiende eeuw ernstig ter sprake kwam, moest het worden een internationaal
vraagstuk.
Het is dit geworden.
Den 15 November 1884 werd te Berlijn geopend de bekende Afrikaansche
conferentie, waartoe de belanghebbende Mogendheden waren uitgenoodigd door
Duitschland in vereeniging met Frankrijk. Een internationaal koloniaal congres van
te meer beteekenis, juist omdat het werd gehouden in een tijdperk van buitengemeene
koloniale expansie van verschillende Europeesche grootmachten.
Het kan natuurlijk niet op mijn weg liggen, hier ook maar in het kort den loop na
te gaan dezer conferentie. Alleen die resultaten er van, welke noodig zijn om te doen
begrijpen den strijd, welke thans tegen den Congo-staat is aangebonden, wil ik met
een enkel woord hier aanroeren.
Enkele data dienen nog vooraf te gaan. Nadat den 26 Februari 1885 de Berlijnsche
conferentie was gesloten, werd koning Leopold in April van genoemd jaar door de
Belgische Volksvertegenwoordiging gemachtigd, de souvereiniteit te aanvaarden
van den jongen staat; de kronen van beide staten zouden echter zijn gescheiden en
alleen een persoonlijke unie zou de verhouding daartusschen teekenen1). Den 2 Mei
aanvaardde de koning der Belgen de kroon van van den nieuwen staat, waaraan
binnenkort officiëel de naam werd gegeven van L'état indépendant du Congo, terwijl
's Vorsten titel die zoude zijn van ‘Souverein’. Eindelijk werden den 1 Augustus
1885 onder de auspiciën

1) Later zijn nog andere verhoudingen tusschen den Congo-staat en België in 't leven geroepen,
waarop ik hier echter niet behoef in te gaan.
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van Duitschlands rijkskanselier aan de Mogendheden door den souverein van 't
grootste deel van Centraal-Afrika medegedeeld de toenmalige grenzen van den Staat,
welke neutraal gebied gingen vormen, in aansluiting aan artikel 10 der straks te
bespreken Congo-acte1). Geen bezwaren der Mogendheden daartegen werden
vernomen bij de antwoorden, op deze mededeelingen gegeven.

III.
Om op de Congo-conferentie terug te komen.
Een aantal Mogendheden namen daaraan deel: behalve Duitschland en Frankrijk,
Oostenrijk, Hongarije, België, Denemarken, Spanje, de Vereenigde Staten,
Groot-Brittannië, Italië, Nederland, Portugal, Rusland, Zweden en Noorwegen en
Turkije. Den 26 Februari 1885 werd door de bevolmachtigden van deze statie de z.g.
Congo-acte geteekend2), tot welker bepalingen de Etat Indépendant toetrad.
De bepalingen van dit staatstuk - ik wil er hier reeds dadelijk op wijzen - gelden
niet alleen den Onafhankelijken Congo-staat. Zij strekken haren invloed en
rechtsmacht over uitgestrekter gebied uit: n.l. over 't geheele gebied van het z.g.
conventioneele Congo-bekken. Terwijl de stichting van België's koning geheel
begrepen is in het met dezen term aangeduide verbazend uitgestrekte gebied, vallen
daarbinnen ook gedeelten van Fransch Congo (de Noordelijke buurman van den Etat
Indépendant), van Portugeesch West-Afrika (dat daaraan ten Zuiden paalt), van het
Noordelijk deel van Britsch Centraal-Afrika (dat de Zuidoostergrens vormt), van het
noordelijk gedeelte van Mosambiek, van Duitsch en Britsch Oost-Afrika (waardoor
de Congostaat ten Oosten wordt bepaald). Al deze bezittingen van Europeesche
koloniale machten, welke dan vallen binnen het overeengekomen gebied van het
Congo-bekken, en dus

1) D e s c a m p s , p. 272, 274, 288 ss.
2) Vgl. K. v o n S t e n g e l , Der Kongostaat. Eine Kolonialpolitische Studie. (München,
Haushalter, 1903).
T.M.C. A s s e r in De Gids van Mei 1885, bladz. 316 v.v.; enz enz.
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niet alleen de onafhankelijken Congo-staat, zijn aan de bepalingen der Berlijnsche
acte onderworpen.
In de tweede plaats: de Congo-staat - al heeft hij zich dan ook bij de bepalingen
dier acte aangesloten - is niet (zooals wel eens wordt beweerd) bij dit staatsstuk
gecreëerd; hij bestond vóórdat de Conferentie werd bijeengeroepen en gaf gedurende
het Congres aan de Mogendheden kennis van zijn erkenning door verschillende
staten.1)
Zijn bestaan werd dan ook niet betwist; evenmin was in de acte sprake van het
stichten van een Congo-staat: zijn bestaan werd eenvoudig als een feit aangenomen,
zelfs toegejuicht. L'Etat Indépendant is dus niet bij de Acte geschapen onder de
voorwaarden in die acte vervat; zijn bestaan is uit een internationaal-rechtelijk oogpunt
daarvan niet afhankelijk verklaard. Dit kon eenvoudig niet, omdat hij reeds bestond
en omdat zijn bestaan bij het Berlijnsch congres geen punt van bespreking, laat staan
van beslissing, zou uitmaken.
Welke zijn nu de bepalingen der Acte, waarop het hier aankomt?
In de eerste plaats de eerste artikelen van haar eerste hoofdstuk: De handel (le
commerce) van alle natiën zal in het conventioneele Congo-bekken volledige vrijheid
genieten. Alle vlaggen, zonder onderscheid, zullen vrijen toegang hebben, aan de
kust, op de rivieren, enz. binnen het omschreven gebied. - Elke differentiëele
behandeling (traitement différentiel), zoowel van schepen als van goederen is
verboden. Geene macht, die uitoefent of zal uitoefenen souvereiniteits-rechten in het
Congo-bekken, mag in handelsaangelegenheden monopolies of privileges verleenen
van welken aard ook (ne pourra y concéder ni monopole ni privilège d'aucune espèce
en matière commerciale.)2)

1) D e s c a m p s , p. 46.
2) In dit verband is van beteekenis wat baron L a m b e r m o n t , de Belgische bevolmachtigde
op het Berlijnsche Congres, omtrent deze uitdrukkingen bij het protocol deed aanteekenen:
‘Il ne subsiste aucun doute sur le sens stricte et littéral qu'il convient d'assigner aux termes
en matière commerciale. Il s' agit exclusivement du trafic, de la faculté illimitée pour chacun
de vendre et d'acheter, d'importer et d'exporter des produits et objets manufacturés. Aucune
situation privilégiée ne peut être créée sous ce rapport; la carrière reste ouverte sans restriction
à la libre concurrence sur le terrain du commerce, mais les obligations des gouvernements
locaux ne vont pas au delà.’ (Descamps, p. 86, s.)
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Dus het beginsel van volledige vrijheid van handel en verkeer is het eerste, door de
Congo-acte uitgesproken; en uitgesproken in zijn meest onbekrompen en volledige
beteekenis. Geen bevoordeeling van welken aard ook ‘en matière commerciale’ van
den een - wie hij ook zij - boven den ander; geen bevoorrechting ook in dit opzicht
van b.v. België boven andere staten.
Artikel 6 bevat een niet minder gewichtig principe, dat evenals zijne voorgangers
duidelijk aanwijst de ideeën der tijden waarin zij zijn vastgesteld.
Alle machten, die in het conventioneele Congo-bekken souvereiniteitsrechten
uitoefenen, verbinden zich, - ieder in háár gebied - maatregelen te nemen tot
instandhouding (‘conservation’) der inlandsche bevolking en tot verbetering van haar
moreelen en materiëelen toestand; mede te werken tot onderdrukking van slavernij
en handel in negers, zonder onderscheid van nationaliteit of godsdienst; te beschermen
en te begunstigen alle godsdienstige, wetenschappelijke en weldadige inrichtingen
en ondernemingen, welke opgericht zijn met het doel, de inboorlingen te onderwijzen
en hun de voordeelen der beschaving te doen deelachtig worden; in bijzondere
bescherming te nemen de Christelijke missies; te verleenen volledige gewetens- en
godsdienstvrijheid zonder eenige beperking.
Verder wordt in artikel 9 gestipuleerd, dat de machten, die in het Congo-bekken
souvereiniteit uitoefenen of zullen uitoefenen, niet zullen toestaan, dat dit gebied als
markt of als doorgang worde gebruikt voor den handel in slaven van welk ras of
nationaliteit ook; dat zij met alle hun ten dienste staande middelen zullen trachten,
dezen handel te keer te gaan en dien te doen bëeindigen en zullen straffen hen, die
zich daaraan schuldig maken.
De humane behandeling van den inlander, de bestrijding
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van den slavenhandel1), de onderdrukking der slavernij, zijn onder de op de Berlijnsche
conferentie besproken Afrikaansche vraagstukken zeker niet onder de minst
belangrijke. Maar de behartiging van de quaestie der vrije commercie - de
economische beteekenis dus der opening van het Congo-bekken voor den
Europeeschen handel - is zeer stellig het meest op den voorgrond getreden; zooals
zij ook nu nog weer in de eerste plaats op den voorgrond verschijnt.

IV.
De jongste aanvallen nu op den Onafhankelijke Congostaat hebben hieraan hun
ontstaan - althans zoo beweren de aanvallers - te danken, dat dezen meenen, dat zijn
regeering niet heeft voldaan aan de verplichtingen, welke de Congo-acte voor de
bezitters van gebied in het conventioneele Congo-bekken heeft vastgesteld.
Het is niet de eerste maal, dat dergelijke beschuldigingen zijn geuit. De vroegere
laat ik rusten, om alleen de aandacht mijner lezers te bepalen bij die van den laatsten
tijd. De vroegere hebben weinig meer dan zuiver geschiedkundige beteekenis, ook
omdat zij in belang geheel zijn overvleugeld door die van den allerlaatsten tijd, welke
bovendien de hooge waarde der actualiteit bezitten. En die een voorloopig succes
hebben gehad.
Deze aanvallen komen dan in de eerste plaats van Engelsche zijde, want al is de
heer C a n i s i u s een Amerikaan, het feit, dat het door hem met den heer B u r r o w s
geschreven werk in Londen is verschenen, geeft te denken. Ook de arbeid van den
heer F o x B o u r n e is quite English

1) Over de onderdrukking der slavernij en de bestrijding van den slavenhandel behoef ik in dit
verband niet meer te spreken; evenmin over de Brusselsche conferentie van 1899-1900, daar
deze aangelegenheden niet uitmaken punten in geschil. Men kan hierover naslaan o.a.
D e s c a m p s , p. 215-257, 542 ss. Dat de regeering van den Congo-staat in dit opzicht groote
verdiensten heeft, zal wel niet voor bestrijding vatbaar zijn.

Onze Eeuw. Jaargang 4

440
en wordt bij het publiek geïntroduceerd door niemand minder dan het welbekende
parlementslid C h a r l e s W.D i l k e . Buitendien: F o x B o u r n e is secretaris der
Aborigines Protection Society, alweder dus zéér Engelsch1). Dat de aanvallen scherp
bedoeld zijn, leeren ons reeds de titels: ‘De vloek van Midden-Afrika’, dat is nu niet
de slavenhandel, zooals men vroeger meende, neen! dat is de Congostaat. Verder:
‘Beschaving in Congoland; een geschiedenis van internationaal onrecht’, zegt het
niet genoeg? En de inhoud van beide boeken is zulke titels waard. Het zijn pamfletten,
althans de beide gedeelten, waaruit het boek der heeren B u r r o w s en C a n i s i u s
bestaat. Het boek van F o x B o u r n e staat veel hooger, is ernstiger bedoeld, maar
is zóó door en door partijdig, dat men eigenlijk niet recht begrijpt, hoe een ernstig
man niet inziet, dat die partijdigheid - zij zij dan een niet bedoelde, een onbewuste
partijdigheid - onmiddellijk in het oog springt van den onbevooroordeelden lezer.
Volkomen juist zegt dan ook een brochure, onlangs verschenen2) en getiteld: La
vérité sur la Civilisation au Congo par un Belge, over het boek van B o u r n e het
volgende: ‘Sous le titre “Civilisation in Congoland”, un livre vient de paraître, qui
réédite, soigneusement collectionées, les attaques et accusations dirigées, en divers
temps, contre l'État du Congo.’ En niet onaardig vervolgt de schrijver: Cette
compilation n'est pas complète. Elle omet de reproduire, à côté des attaques, les
réfutations et rectifications auxquelles elles ont donné lieu. La présente brochure a
pour but de combler cette lacune involontaire (sic!) de l'auteur.’ Na gezette lezing
van B o u r n e ' s boek is o.i. geen ander oordeel mogelijk, tenzij men bepaald anders
wil oordeelen. Het boek is niet een onpartijdig relaas, 't is een aanval....

1) Is het niet opmerkelijk, dat deze vereeniging niet (zooals b.v. de Anti-Slavery Society) heeft
geprotesteerd tegen den invoer van de Chineesche mijnwerkers in Transvaal? Indien althans
de Londensche correspondent der Nieuwe Rotterdamsche Courant goed is ingelicht. (Nummer
van 14 Maart 1904, II a).
2) Bruxelles, L e b è g u e , 1903.
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Zoo goed als het boek van B u r r o w s -C a n i s i u s . Maar dit schijnt mij veel
onsympathieker. Het boek is hier en daar unfair en wordt soms.... onhebbelijk, op
zijn zachtst uitgedrukt. Vooral wanneer men bedenkt, wie de schrijvers zijn. Èn G u y
B u r r o w s èn E d g a r C a n i s i u s zijn ambtenaren geweest in dienst van den Staat,
en beiden in tamelijk hooge posities.
B u r r o w s van 1894-1897, en van 1898-1901. Hij keert toen naar Engeland terug,
omdat zijn ‘verband’ - zoude de Oost-Indische Compagnie zeggen - is geëindigd.
Daarna vraagt hij, opnieuw in dienst van den Staat te mogen treden. Erg happig zijn
de autoriteiten daarop niet1) en onze G u y keert niet aan de boorden der groote rivier
terug. Ik noemde jaartallen. Waarom? Omdat zij doen zien, dat B u r r o w ' s
beschuldigingen niet zonder bepaalde bewijzen zoo maar zijn te aanvaarden en omdat
zij tevens doen zien, dat zijn houding niet bepaald fair is te noemen.
Toen hij in 1897 met verlof in Europa was, had hij een paar malen een onderhoud
met mannen van de pers: met mannen van de Etoile Belge en van Reuters Office.
Deze gesprekken luiden gunstig - mag men wel zeggen - voor den Congo-staat.
In den Times van 17 December 1897 b.v. is opgenomen B u r r o w ' s onderhoud
met Reuter. En wat lezen wij: ‘....Au sujet des histoires d'atrocités (wij komen
hiermede op éen der punten, waarvan de regeering van den Congostaat wordt
beschuldigd: wreedheden en gruwelen, bedreven tegen de inboorlingen) au sujet des
histoires d'atrocités, je ne nierai pas que, dans les premiers jours2) de l'existence de
l'Etat, il ait pu s'en passer; mais par la suite, elles ont, pratiquement, disparu2).’ En
verder omtrent een andere grief: ‘Le payement aux officiers et agents belges de
commissions sur la productien du caoutchouc et de l'ivoire a été aboli depuis la fin
de 1895. Dans mon propre district du Haut-Uelé, la récolte du caoutchouc a toujours
été effectuée sans dureté ni cruauté; - en fait, le caoutchouc est apporté

1) Vgl. de briefwisseling in B u r r o w s ' boek, p. XI-XIII.
2) Ik cursiveer.
2) Ik cursiveer.
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de plein gré par les chefs, qui en reçoivent le payement en échange’.
Iets vroeger (26 September 1897) was in de Etoile Belge het gesprek medegedeeld,
dat B u r r o w s met een medewerker van dit blad had gehad naar aanleiding van
allerlei schandalen, omtrent den Staat verspreid door een zekeren S a l u s b u r y , die
in 1895 een halfjaar aan den Congo had doorgebracht en heel wat daarvan te vertellen
had à la ‘Heer Jurriaan’. B u r r o w s heeft hem gekend, ‘ce triste personnage’ en ‘c'est un devoir pour moi de le proclamer’, zooals hij zegt - hij heet liegen al wat
S a l u s b u r y ten nadeele van de toestanden in Centraal-Afrika heeft rondgestrooid.
En dit betreft alweder punten, thans opnieuw tegen den Staat in 't debat gebracht.
‘J'ai fait partie au Congo de la même expédition que S a l u s b u r y ; je connais par
conséquent la région qu'il a traversée et je puis certifier que les faits dont il prétend
avoir été témoin n'existent que dans son imagination.... Quant à ses accusations contre
l'Etat du Congo et les officiers belges qui le servent elles manquent de base. C'est
sans contrainte aucune que les indigènes s'enrôlent dans la force publique. La récolte
de l'ivoire et du caoutchouc ne donne lieu à aucune atrocité... Je ne prétends par que
tout soit parfait au Congo; certes il se commet parfois des abus, mais je dois à la
vérité de déclarer que le Gouvernement ne demande qu'à les redresser et á punir ceux
qui s'en rendent coupables.’ En verder: ‘En ce qui concerne les relations du pouvoir
avec les indigènes, elles ne laissent rien à désirer dans les regions que j'ai traversées....
Les officiers belges ne brutalisent pas leurs hommes à plaisir, ainsi que l'a affirmé
S a l u s b u r y ; aussi les soldats sont-ils très attachés à la plupart de leurs chefs blancs.’
En dan over de inzameling van ivoor: ‘A propos de l'ivoire, il est bon qu'on sache
que c'est en vain qu'on essayerait de s'en procurer en violentant les indigènes... Pour
en obtenir, il faut s'adresser aux roitelets noirs qui consentent généralement sans
difficulté à payer la contribution que l'État leur impose et en échange de laquelle il
assure la sécurité de leur frontières et leur procure les
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mille et un bienfaits de la civilisation.’ Ergerlijke mishandelingen van den inboorling,
waarvan S a l u s b u r y gewaagde? ‘Les histoires de mains coupées qu'on a racontées
contiennent une pure légende. Je n'ai jamais vu mutiler un indigène vivant. Quant
aux moeurs anthropophagiques de certaines peuplades du Congo, elles ne sauraient
être imputables aux blancs qui font ce qu'ils peuvent pour les modifier, mais qui n'y
pourront réussir qu'à la longue...’
Zóó het oordeel van B u r r o w s in 1897 over den staat, dien hij had gediend. In
1903 wordt diezelfde staat, dien hij van 1898-1901 weder dient, door hem genoemd:
de vloek van Midden-Afrika. Is dan na 1898 de toestand zoo in ongunstigen zin
gewijzigd? 't Heeft er niets van: men sla slechts het boek van F o x B o u r n e op en
men zal zien, dat ook in tijden vóór 1897 door sommigen de toestanden in
Midden-Afrika alles behalve rooskleurig werden geschilderd. Men leze B u r r o w s
zelf, en men zal feiten aangehaald vinden óók antérieur aan 1898. Trouwens, de heer
J o h n G e o L e i g h , die een voorwoord aan B u r r o w s ' boek heeft toegevoegd,
haalt daarin voorbeelden aan juist uit 1894 tot 1897 (B u r r o w s ' eerste dienstverband)
en spreekt1) van de ‘very repugnant duties’, die zijn client gedurende zijn zesjarigen
dienst had te vervullen en vervuld heeft ‘to the entire satisfaction of the authorities’:
zou, indien er verschil was in die ‘duties’ in de tijden van het eerste verband (1894
tot 1897) en die van het tweede (1898 tot 1901), daarop niet zijn gewezen? Maar hoe
te denken over een man als B u r r o w s , die zich gunstig uitlaat over zijne regeering
in de pers; die tegenover anderen spreekt over de ‘very repugnant duties’, die hij
heeft te vervullen en ook vervult - tot groote tevredenheid zijner chefs; die in 1901
weder in dienst wenscht te treden van een staat, die zulke zeer stuitende plichten van
hem heeft gevorderd, en die eindelijk in 1903 over diezelfde regeering een boek de
wereld inzendt, als: The Curse of Central Africa? Gesteld, dat misschien - ik weet
er niets van, maar ik wil hem gaarne de maat volmeten - gesteld dat misschien ter geringe - veront-

1) P.X.
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schuldiging kon worden aangevoerd, dat de materieele noodzakelijkheid - vuil geld
heeft ook koopkracht - hem heeft gedwongen opnieuw in dienst te treden van den
Staat, dan strijdt het toch tegen de meest rudimentaire begrippen van kieschheid, dat
hij dienzelfden staat, in zijn boek genoemd ‘that governmental monstrosity’,1) afbreekt
op de wijze als hij doet. Eén enkele aanhaling uit zijn werk, die doodend moest zijn
voor den Congo-staat, als B u r r o w s in dit opzicht was een betrouwbaar man, maar
die thans op den schrijver zelf terugvalt: ‘It has been mij duty in the past to act as an
official in certain of the branches of the State service, during which I was brought
into contact with its methods of material regeneration - for of anything moral in the
Congo Free State I am still ignorant’.2). Wanneer men deze uitspraak legt naast de
uitingen van 1897, wat dan te denken van den ernst van den man, die ze uitspreekt?
Dat misstanden in den Congo-staat bestaan hebben, niemand die er aan twijfelt, maar
als er op gewezen wordt door captain G u y B u r r o w s , dan ben ik althans zoo vrij,
ze niet aan te nemen zonder nader bewijs.
En C a n i s i u s ?
Ook hij is ambtenaar van den Congo-staat geweest; eveneens is hij employé geweest
van de Société Anversoise du Commerce au Congo. Van beide weet hij heel wat
kwaads te vertellen. Toch vraagt hij in September 1901, om weer in dienst te treden
van den Congo-staat. Zijne diensten worden niet aanvaard en dit wordt hem den
30sten September medegedeeld. Den 17den November - dus zes weken later - schrijft
B u r r o w s , toen te Londen, aan den heer L i e b r e c h t s , secretaris-generaal van
het Binnenlandsch Departement van den Congo-staat te Brussel: ‘M. C a n i s i u s is
here; he says that he is engaged in writing a book on the Congo.’ Zeker, schrijft de
Secretaris-Generaal, wij weten er alles van: ‘I heard that M. C a n i s i u s was spreading
certain calumnies about the State.’ Wat te zeggen van iemand, die, terwijl hij nog
ternauwernood aan

1) P. 273.
2) Ik cursiveer.
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de regeering van den Staat heeft gevraagd om een betrekking, gaat beginnen aan een
boek als het onderhavige? Wat ook van iemand als B u r r o w s , die, na al wat gebeurd
is en nadat de Congoleesche regeering hem mededeelt, dat C a n i s i u s laster over
den Staat - hun beider voormalige regeering - verspreidt, zijne krachten met die van
C a n i s i u s vereenigt, om The Curse of Central Africa het licht te doen zien?
Dat verontwaardiging en zucht tot verbetering hunne pennen hebben bestuurd, wil
er dan ook bij mij volstrekt niet in. En ik maak mij sterk, dat nooit deze aanvallen
het licht zouden hebben gezien, als de Congostaat was een staat zonder toekomst.
Maar het uitgestrekte koloniale rijk, die stichting der Belgen, aan de oevers der groote
rivier en aan die harer zijtakken, heeft een groote toekomst op commercieel en verder
economisch gebied; en nu zijn er afgunstigen, die niet genoeg aan de Congo-ruif
kunnen plukken. Inde irae, inde lacrymae! - lacrymae crocodilorum!
Want de economische staatkunde, in de laatste jaren door de Congoleesche
regeering gevolgd, waardoor vele van de voordeelen, welke het grondgebied van
den Staat oplevert, in handen komen van enkele handelslichamen en vooral van
Belgen, heeft kwaad bloed gezet en het wil mij voorkomen, dat daarin vooral de
oorzaak te zoeken is van het optreden van sommige Engelschen1). Dat de groothandel
van het Vereenigde koningrijk achter de schermen zit en dat B u r r o w s , C a n i s i u s ,
F o x B o u r n e e.t.q.

1) Er zijn er (Nieuwe Courant, 31 December 1903), die meenen, dat het Engeland vooral te
doen is om terug te krijgen de z.g. Ladoenclave (Bahr el Ghazal), aan de noordoostgrens van
den Staat, die in 1894 door Engeland aan den Staat niet in eigendom, maar zoo iets als in
huur of pacht is afgestaan. Vgl. F o x B o u r n e , p. 166-168; B u r r o w s , p. 274-276;
D e s c a m p s , p. 290, s.; C.P. L u c a s , A historical geography of the British Colonies, IV,
2, (Oxford, 1897), p. 124).
't Is mogelijk, maar dat de Engelsche groothandel meêspreekt, lijdt m.i. geen twijfel. Trouwens
de straks te bespreken Britsche nota van 8 Augustus 1903 erkent in elk geval dit feit.
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bewogen worden - willens dan of niet - door draden getrokken van achter de coulissen,
lijdt bij mij geen twijfel. Speelpoppen zijn zij vooral, of zij het dan al weten of niet:
speelpoppen, hetzij dan de draden, waaraan zij vastzitten en die hunne bewegingen
regelen, opgezweepte wrok en afgunst, hetzij zij gesuggereerde menschlievende
belangstelling in het lot der inboorlingen zijn.
Dat hebzucht in 't spel is, dat er zijn, die gaarne het ‘ôte-toi de là que je m'y mette’
zouden in toepassing brengen, het boek van B u r r o w s doet het op bijna naïeve
wijze zien1). Hij dringt aan op een nieuwe Afrikaansche conferentie te Berlijn en op
- een verdeeling van het gebied van den Onafhankelijken Congo-staat, indien ‘the
peoples, or adventurers, adjudged guilty of malpractice, did not forth with mend their
ways’. Ziet-ge, 't is zoo gemakkelijk: ‘The vast basin of the Congo, it is not
uninteresting to note, readily lends itself to a scheme of partition among the three
principal Powers possessing the adjoining territories.’ Namelijk Engeland, Duitschland
en Frankrijk. Arm Portugal, dat ook meê heeft gedaan in het gehuil tegen den
Congo-staat, mag toekijken.... misschien tot zijn eigen West-Afrika mag verdeeld
worden.
De verdediging heeft op vermakelijke wijze van B u r r o w s ' verdeelingsplan
gebruik gemaakt. In La Vérité sur la Civilisation au Congo heeft men al vast
opgenomen een kaart, waarop staat afgebeeld ‘Le partage de l'Etat Indépendant du
Congo, suggéré par G. B u r r o w s ’. Het ondeugende zit er in, dat uit die kaart
onmiddellijk blijkt, wat natuurlijk niet zoo dadelijk te zien is in den tekst, dat aan
Engeland zoude worden toegekend bij de vriendelijke plannen van B u r r o w s het
leeuwendeel; een grooter gebied dan aan de beide andere mogendheden te zamen.

V.
De verdediging....
De Belgen hebben op de bres gestaan; zij hebben gevaar gezien. Gevaar van boeken
als van B u r r o w s ?

1) P. 273 f.
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Zeker - omdat B u r r o w s enz. stroomannen zijn. En omdat onze zuiderburen zeer
goed weten, hoe gevaarlijk dergelijke practijken kunnen worden. Stroomannen voorop
en als het zaakje marcheert, de werkelijke leiders meer op den voorgrond, tot eindelijk
de politiek gaat meêspreken.
In de Belgische Volksvertegenwoordiging heeft de Belgische regeering de
gelegenheid gehad, haar Congoleesche zuster te verdedigen, toen dier beleid werd
aangevallen door den afgevaardigde Va n d e r Ve l d e 1). Maar ook in de pers is de
verdediging aan het woord gekomen: in couranten, in tijdschriften, in afzonderlijke
werken. Ik noemde reeds: La Vérité sur la Civilisation au Congo, par un Belge, en
wil thans nog wijzen op een andere sympathieke uiting onzer Zuidelijke broeders.
Er is nl. opgericht eene Fédération pour la défense des intérêts Belges à l'étranger
en deze geeft brochures in het belang van haar doel uit. No. 1 verscheen - in het
Engelsch, Fransch en Duitsch - in Juli 1903 en heet La vérité sur le Congo, om door
meerdere te worden gevolgd, toen dit noodig bleek.
En dit bleek het geval te zijn. Het zaad door B u r r o w s en de zijnen gezaaid, is
ontkiemd, heeft wortel geschoten. In Amerika zijn zendelingen ongerust geworden;
in Portugeesch Congo begint men de dagen van vroegere macht te betreuren en uit
onmachtige boosheid met slijk en steenen te werpen naar 's buurmans huis2); in
Duitschland wordt reeds lang de trom geroerd: ik wijs op een boos artikel in de
Kölnische Zeitung van 5 Juli 1903 onder den omineusen titel: Der Kongo-staat vor
dem Richterstuhl. In Engeland zou men blijkbaar wel gaarne Duitschland er voor
spannen, indien ten minste mijn en anderer vermoeden juist is, dat B u r r o w s slechts
een spreektrompet is, waardoor anderen hun wil verkonden. Wanneer het boek van
B u r r o w s aandringt op het bijeenroepen eener nieuwe Berlijnsche Afrikaansche
conferentie, dan begint hij een

1) La verité sur le Congo (No. 1.) de uitgaven van La Fédération etc., Bruxelles, L e b è g u e ,
1903), p. 2 ss.
2) Men leze b.v. een opgewonden artikel van Faria Leal in de Revista Portuguexa Colonial e
Maritima van Augustus 1903.
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diepe buiging te maken voor Duitschland en zijnen monarch: ‘There presides to-day
over the destinies of Germany a monarch of exalted views, most catholic sympathies,
and unrivalled energy, who is the master of mighty legions, but the pledged guardian
of peace, whose personal influence in the councils of nations is greater, perhaps, than
was ever exercised by a single man. He has already achieved much for his own people
and for the cause of civilisation; for each he may do more; but all humanity would
be his debtor were he to take initial action towards securing for the downtrodden
millions of Central Africa those blessings of equitable rule which his and other
Governments have unwittingly but surely denied them’.
De beleefdheid wordt ietwat koel beantwoord in de brochure van prof. Dr. K. v o n
S t e n g e l , die een zeer onbevangen uiteenzetting geeft van de vragen en twistpunten.
In zijn ‘Vorrede’ laat hij zich o.a. als volgt uit: ‘Ich habe hervorzuheben versucht,
dass das deutsche Interesse keineswegs verlangt, dass die Reichsregierung in
besonders hervorragendem Maasse sich an dem Vorgehen gegen den Kongo-staat
beteilige und dass wir bei dieser Gelegenheit wenigstens keinen Anlass haben, dem
Rufe der Engländer: “The Germen to the front” zu folgen.’
Voorloopig hebben de Engelschen de leiding op zich genomen. Reeds zijn de
Congo-aangelegenheden in Juli 1903 een voorwerp van debat geworden in 't
Lagerhuis; reeds heeft de Engelsche regeering haar eerste woord gesproken, en wel
in de richting van het in B u r r o w s ' boek ontwikkeld plan tot het bijeenroepen eener
nieuwe Berlijnsche conferentie. ‘To the Berlin Conference of 1885 the European
nations and the United States are indebted for the ignominy of having collectively
sanctioned the created and continued existence of that governmental monstrosity,
the Independent State of the Congo. To a second gathering of the representatives of
the Powers in the same capital most of us look for an attempt to atone for the
misplaced confidence of the first.... What would another
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African Conference signify, and what would it effect? It would show that the
conscience of the Powers had awakened; that the nations had determined that ruthless
massacre and rapine should cease....’
Het denkbeeld eener tweede conferentie is dus de wereld ingeworpen, ook officiëel;
en wel tegelijk met het denkbeeld, de verschilpunten te onderwerpen aan de beslissing
van het Haagsche Arbitrage-hof. Den 8 Augustus van dit jaar heeft n.l. de Engelsche
regeering aan haar vertegenwoordigers bij de Hoven der verschillende Staten, welke
de acte van 1885 hebben geteekend, doen toekomen een Despatch.... in regard to
alleged Cases of Ill-Treatment of Natives and to the Existence of Trade Monopolies
in the Independant State of the Congo, een staatsstuk, waarin de grieven, welke geuit
worden tegen den Onafhankelijken Congostaat, in enkele korte termen worden
uiteengezet. Waar ik nu die grieven nog met een enkel woord wil bespreken, doe ik
dit het gemakkelijkst aan de hand van deze depêche, beter dan aan die der nòg meer
vage en meer wijdloopige beschuldigingen van B u r r o w s en de zijnen, waarvan
die in de dépêche de quintessens zijn. Trouwens, indien de andere bovengenoemde
mogendheden op het in het schrijven der Britsche regeering geopperde denkbeeld
ingaan,1) dan zullen waarschijnlijk de daarin vervatte klachten wel de hoofdschotel
van het diplomatieke menu gaan uitmaken. De regeering van den Congo-staat verder
heeft op de Engelsche nota geantwoord den 17 September 1903:2) beschuldiging en
verdediging kunnen dus tegelijk worden samengevat.
Twee aangelegenheden behandelt vooral de Engelsche nota: I. de naturellen-politiek
der Congo-regeering; II. hare handelsstaatkunde.
In de eerste plaats dan komt daarin ter sprake de behandeling der inboorlingen;
en de Britsche regeering stelt ernstig de vraag ‘whether the Congo State can be

1) Den 11 Mei 1904 deelde de Engelsche regeering in het Lagerhuis mede, dat zij geen antwoord
van de mogendheden op deze nota had ontvangen. (Nieuwe Courant, 13 Mei 1904).
2) Opgenomen in L' Indépendance Belge van 28 Oct. 1903.
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comsidered to have fulfilled the special pledges, given under the Berlin act, to watch
over the preservation of the native tribes, and to care for their moral and material
advancement.’ Uit herhaalde en menigvuldige inlichtingen nu, welke de Britsche
regeering heeft verkregen van philanthropische vereenigingen, van
handels-corporaties, uit persberichten, van hare consuls, meent zij blijkbaar deze
vraag niet geheel bevestigend te kunnen beantwoorden, al erkent ze niet juist te weten,
‘to what extent these accusations may be true1)’. De behandeling der inboorlingen
van den Congo-staat zou - volgens de beschuldigingen - ten zeerste te wenschen
overlaten; van mishandeling zoude dienen te worden gesproken. Volkomen terecht
onderscheidt de nota tusschen twee soorten van gevallen: de op zich zelf staande
gevallen, van ‘ill-treatment of natives’, bedreven door afzonderlijke personen, het
zij door ambtenaren van den Staat of particulieren; en de minder goede behandeling,
waarvan de inboorlingen het slachtoffer zouden zijn ten gevolge van het regeerstelsel,
door de Congoleesche regeering in practijk gebracht ten opzichte van de inboorlingen.
Het is vooral ten aanzien van het laatste, dat de nota zich uit. Trouwens, waar zij
zelve uitdrukkelijk spreekt van ‘cases in which white officials have been convicted1)
of outrages on natives,’ waarin ligt opgesloten, dat in die gevallen een gerechtelijk
onderzoek heeft plaats gevonden, kan een buitenlandsche regeering als de Engelsche
zich toch ook zelfs niet met een schijn van recht op de Congo-acte beroepen om zich
te mengen in deze zuiver binnenlandsche aangelegenheid van den Congo-staat.
Want - en hierbij dien ik even stil te blijven staan - de bepalingen der Congo-acte
van 1885 houden eigenaardige beperkingen en begrenzingen in van de
souvereiniteitsrechten der staten, welker gebied ligt binnen het conventioneele
Congo-bekken. En juist op grond van het feit, dat zij zijn beperkingen en begrenzingen
van die hooge rechten, zijn zij strictae interpretationis. Waar nu de

1) Ik cursiveer.
1) Ik cursiveer.
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Congo-acte in zeer algemeene termen de verplichting oplegt aan de staten binnen
het Congo-bekken te zorgen, ieder in zijn gebied, voor de instandhouding der
inlandsche bevolking en de verbetering van haar moreelen en materieelen toestand;
waar nu verder de Engelsche nota uitdrukkelijk erkent, dat onderzoek heeft plaats
gevonden in verschillende gevallen van op zich zelf staande mishandelingen van
inboorlingen; waar zij dus erkent, dat de Congoleesche justitie daarvan kennis neemt;
daar kan zij toch moeilijk op grond van die algemeene voorschriften van artikel 6
der Congoacte inmenging in deze binnenlandsche aangelegenheid van den Congo-staat
vorderen. Op zijn hoogst zoude kunnen worden aangenomen, maar ook dit wordt
door deskundige personen, waaronder Engelschen, betwist1), dat zijn justitie niet staat
op de hoogte van haar taak, dat zijn regeering die justitie niet tot haar plicht brengt;
maar de justitie van den Congo-staat is niet onderworpen aan het toezicht der
regeeringen, welke de Congo-acte hebben geteekend. De Engelsche nota laat dit punt
dan ook verder rusten.
Slechts even aangeroerd worden ook gevallen van ‘grave maladministration and
ill-treatment’, waarvan Britsche onderdanen in den Congo-staat het slachtoffer zouden
zijn geworden. Terecht wordt in de nota opgemerkt, dat deze aangelegenheden niet
in dit verband tehuis behooren, dat deze alleen betreffen de verhouding tusschen het
Britsche gouvernement en dat van den Congo-staat. Maar de nota wijst er n.b.!
terloops op, dat, wanneer zelfs Engelsche onderdanen, die dicht bij Boma, de
hoofdplaats, wonen en die zich kunnen beklagen bij hun consul, het slachtoffer
worden, dat dan de arme inboorlingen er nog wel veel erger aan toe zullen zijn: een
redeneering, die te wenschen overlaat.
De hoofdgrief in dit verband ligt dan ook elders: tegen het eigenlijke
bestuurssysteem van den Congo-staat (‘the system of administration’) ten opzichte
der inboorlingen is de eigenlijke aanklacht gericht. Zijn geheele naturellen-

1) La vérité sur la Civilisation, p. 36 (Bowen), p. 37 (Gilzean Reid). - Vgl. over de Congoleesche
justitie, ook in verband met de behandeling der inboorlingen, D e s c a m p s , p. 368 ss.
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politiek is volgens de nota in strijd met artikel 6 der Congo-acte. Volgens de
inlichtingen, door het Britsche Gouvernement verkregen1), zouden door den
Congo-staat geene maatregelen worden genomen om de inboorlingen op te leiden
voor industrieele doeleinden (for industrial pursuits) en zouden zij aan zich zelf
worden overgelaten zonder eenige ondersteuning in hun bestuur of in hun verdere
aangelegenheden (affairs); zoude de wijze waarop inlandsche werkkrachten worden
geprest voor den arbeid, en soldaten voor militaire diensten, dikwijls slechts weinig
verschillen van die waarop vroeger slaven werden verkregen; zoude geweld (‘force’)
thans evenzeer vereischt worden om de inboorlingen te voeren naar den arbeid als
vroeger om den gevangen slaaf te vervoeren; zoude onophoudelijk dwang uitgeoefend
moeten worden om te verkrijgen de inzameling van het quantum boschproducten
dat aan ieder dorp is opgelegd als overeenkomende met het bedrag aan dagen arbeid,
door de bevolking verschuldigd en zoude deze dwang dikwijls worden uitgeoefend
door onverantwoordelijke inlandsche militairen en zonder contrôle van Europeesche
officieren. Er was geklaagd in het debat in het Lagerhuis, dat het doel van de regeering
van den Staat niet zoo zeer was de zorg voor en het bestuur over de inboorlingen,
als wel het trekken van inkomsten: welk laatste gebeurde door middel van een stelsel
van gedwongen arbeid, dat alleen in naam van slavernij verschilde, enz.
Vóór ik de verdediging der regeering van den Congostaat mededeel, wil ik zelf
op enkele omstandigheden wijzen, die mij in dit verband niet geheel zonder belang
schijnen te zijn. Ik heb reeds opgemerkt, welke de zegsmannen zijn der Britsche
regeering: o.a. hare consuls. Nu zegt de nota op een andere plaats, dat het der regeering
van Groot-Brittannië tot voor korten tijd niet noodig is voorgekomen, een grooten
consulairen staf in den Congo-staat er op na te houden. Ik wijs er op, dat het
Congoleesche antwoord daarentegen zegt, dat sedert 1888 ‘des consuls

1) Despatch, p. 1. (Eyre and Spattiswoode, 1903).
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anglais avec juridiction sur le Congo’ zijn aangewezen door de Engelsche regeering
en dat een er van, P i c k e r s g i l l , een groot deel van den Congo-staat heeft bereisd.1)
In 1901 had Engeland echter daar geplaatst als consul een bekwaam ambtenaar ‘of
wide African experience’; maar tot op de uitvaardiging der depêche was diens tijd
vooral in beslag genomen door klachten van Britsche onderdanen (klachten, die nb.
met geheel deze aangelegenheid niets te maken hebben) en hij had nog geen tijd
gehad om in het binnenland te reizen en door persoonlijk onderzoek in loco kennis
te verkrijgen van den toestand van het enorme gebied. Het blijkt dan ook, dat onder
de beschuldigers verderop in de nota worden genoemd ‘British officers’ in gebieden
aangrenzend aan dat van den Staat, dus niet in dat van den Staat zelf; terwijl een
andere beperking wordt gemaakt, doordat in de nota wordt verklaard, dat de meer
ernstige grieven tegen den Staat meest alle betrekking hebben op de streken van de
Boven-Congo en van diens zijtakken. En omdat dit streken zijn, waar de bodem
(volgens de nota) wordt geëxploiteerd door den Staat zelf of door handelslichamen,
welke met den Staat nauw zijn verbonden, en omdat de afzonderlijke handelaar
(‘independent trader’) daarvan wordt geweerd, wijl zijne belangen niet strooken met
die van den eigenaar of gebruiker van den bodem, is het moeilijk ‘to obtain
independent testimony.’ Dus ook hier is de beschuldiging er niet een van het zuiverste
water, is de bron troebel. In dit opzicht troffen mij verder de berichten uit de
allerlaatste tijden, dat de heer C a s e m e n t , Engelsch consul in den Staat, op last
zijner regeering een onderzoek had ingesteld in de Boven-Congo. Het onderzoek
zou zes maanden duren, maar toen hij twee maanden onderzocht had, had de heer
C a s e m e n t (is dit de man ‘of wide African experience’?) voldoende materiaal.
Zijn rapport is nog niet bekend2),

1) Diens oordeel luidt zeer zeker niet ongunstig voor den Congostaat. Zie beneden bldz. 475.
2) Het is sedert ik dit schreef, bekend geworden. Zie mijn naschrift.
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maar moet leelijke dingen bevatten. In dezelfde berichten1) is sprake van een brief
eens zendelings aan de Daily News, waarin gezegd wordt, (moet er stemming worden
gemaakt?) dat ‘geen taal de verschrikkelijkheid zou kunnen weergeven van het stelsel
waarbij zulk een behandeling van inboorlingen toegelaten is, als hij daar heeft gezien.
Openlijk worden de gruwelijkste daden gepleegd. Doodslag en afhakken van handen,
zoodat de dood er na volgt, omdat de inboorlingen zich tegen hun uitbuiters verzetten,
zijn aan de orde van den dag.’ Vergis ik mij, of straalt in dit alles weer niet dadelijk
door de overdrijving, die op zich zelf reeds doet twijfelen aan de waarheid? Is het
aan te nemen, dat, na al de - het zij dan ware of valsche - bestrijding, welke de
Congostaat heeft te verduren gehad, en welke gevaar voor hem kunnen opleveren,
de toestand zoo erg kon gebleven zijn, al is hij dan misschien vroeger zoo geweest?
Gesteld, dat onze buren in 't algemeen zulke onmenschen waren2), dat zij dergelijke
mishandelingen op groote schaal, ik zou bijna zeggen: systematisch3), òf zelf bedrijven
òf toelaten. Zou dan terwille van zelfbehoud alleen reeds de regeering van den staat
niet al het mogelijke doen, om het althans in deze phase, waarin l'Etat Indépendant
verkeert, te verhinderen, ten minste te bedekken? Zou de dwarskijker C a s e m e n t
dan ook niet bedwarskeken zijn door de Congoleesche regeering? Voorloopig neem
ik het Casementale rapport niet maar zoo voetstoots aan. Te minder,

1) O.a. in de N. Rott. Courant van 9 Dec. 1903.
2) De absurditeit van sommige beschuldigingen blijkt het best uit hare monsterachtigheid. Men
leze b.v. wat De Nieuwe Courant van 3 Februari 1904 ontleende aan het Handelsblad van
Antwerpen en 't geloof althans aan een dergelijke mededeeling ontbreekt volkomen. Twee
Belgische officieren zouden (volgens de praatjes van een viertal Britsche zendelingen) hebben
gezien en toegelaten, dat onder hunne bevelen dienende inlandsche staatssoldaten niet alleen
lijken van hunne vijanden verminkten, maar ook in stukken sneden en onder elkander
verdeelden. ‘Zij zagen een staatssoldaat wegloopen met de beenen en andere deelen van een
lijk; een andere soldaat had een mand bij zich, gevuld met stukken menschenvleesch.’
Is het niet àl te mal?
3) De Britsche nota spreekt van ‘systematic cruelty or oppression.’
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omdat ook hier l'histoire se repète. Al dergelijke of soortgelijke klachten zijn vroeger
eveneens gehoord. Afgekapte handen? Oud nieuws, schon dagewesen Vriend
S a l u s b u r y vertelde er van in 1895 en dito B u r r o w s verhaalde in zijn goede
dagen ze nooit te hebben gezien. In de Boven-Congo zou de toestand het ergst zijn?
In de Morning Post in Januari 1903 zegt de Engelsche ingenieur G r e y 1), dat hij zich
zelf overtuigd had in Katanga, dat daar in elk geval in de twee laatste jaren de
Europeesche ambtenaren de inboorlingen zoo veel mogelijk met zachtheid en
rechtvaardigheid behandelen. Ik kies geen partij; ik leg bewering naast bewering.
S i r H a r r y J o h n s t o n , Britsch regeeringscommissaris voor het
Oeganda-protestaraat, zegt2) in het Geographical Journal - een zuiver
wetenschappelijk tijdschrift - van Januari 1902, dat hij in den Congo-staat overal de
naturellen in vriendschappelijke verhouding vond tot de Belgische autoriteiten. In
den Times van 9 October 1901 verklaart de Protestantsche zendeling A.J. B o w e n
(ik neem juist een Protestantschen missionaris, omdat men van een Katholiek
misschien partijdigheid ten voordeele van den Congo-staat zoude kunnen
veronderstellen, om welke reden ik ook natuurlijk geen enkel oordeel van
Congo-autoriteiten zelf aanhaal), in den Times verklaart reverend B o w e n : dat hij
zoo gelukkig is te kunnen constateeren, dat de toestanden aanmerkelijk verbeterd
zijn wat betreft de behandeling der inlanders en dat de Staat gestreng straft hen die
zich aan mishandeling schuldig maken, Europeanen niet uitgezonderd.3) In hetzelfde
blad van 26 November 1901 laat D. M o h u n , oud-consul der Vereenigde Staten in
den Congo-staat, zich uit als volgt4): ‘L'administration est maintenant établie sur une
base solide et ferme, et tous les agents prennent un intérêt intelligent à leur travail.
Il en résulte que les scandales sont une histoire du passé.’ Eigenaardig is

1)
2)
3)
4)

La Vérité sur la Civilisation, p. 12.
T.a p., p. 8, 9, 15. - Vgl. ook D e s c a m p s , p. 433.
T.a.p., p. 36, 190.
T.a.p., p. 96.
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ook in dit verband het adres1) door de Britsche Baptist Missionary Society2) den 7
Januari 1903 aan den souverein van den Congo-Staat aangeboden waarin zij haar
dank uitspreekt voor den steun, door hem verleend aan ‘tous les efforts sagement
entendus, mis en oeuvre pour instruire et pour relever la condition de ses sujets
indigènes habitant le territoire de l'Etat Indépendant du Congo.’
Nog eens: ik kies geen partij, ik leg bewering naast bewering.
En nu de verdediging van den Congo-staat op dit gedeelte der beschuldiging,
implicite in de Engelsche nota vervat. Het standpunt, waarop zij zich stelt, is m.i.
het eenig mogelijke en geheel juist. De Congoleesche regeering verwijt de Engelsche
nota hare vaagheid. Zij wijst er op, dat hypothesen en veronderstellingen vooral
vormen den grond van de daarin vervatte beschuldigingen, die door hare hevigheid,
door de passie, waarmeê zij aan den man worden gebracht en door haar aantal reeds
twijfel wekken aan haar juistheid. ‘La note anglaise procède surtout par hypothèses
et par supposition: “il a été allégué.... il a été rapporté... il est aussi rapporté...” et elle
en arrive à dire que “le gouvernement de Sa Majesté ne sait pas précisément jusqu'
à quel point ces accusations peuvent étre vraies”. C'est la constatation que, aux yeux
du gouvernement britannique lui-même, les accusations dont il s' agit ne sont ni
établies ni prouvées.’ Maar geen nota nam de Engelsche regeering van de herhaalde
verdediging op verschillende beschuldigingen, ook door den Congostaat zelf. Toen
den 11den Maart 1903 lord C r a n b o r n e in het Lagerhuis ten opzichte van
mishandeling der naturellen verwezen had naar officieele documenten - de depêches
der consulaire ambtenaren -, vroeg de regeering van den Congo-staat, of zij dan
mededeeling mocht ontvangen der feiten, waarom het ging. Zij ontving geen antwoord.
‘Nous réitérons cette demande.’ Nu zal er wel antwoord komen. Consul C a s e -

1) In zijn geheel te vinden bij D e s c a m p s , p. 528 s.
2) Hetzelfde genootschap, waarvan vier leden thans melden de menschenvleesch-verdeeling.
Zie hiervóór, bldz. 470.
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m e n t is immers op een zesmaandelijksche reis uitgezonden, die een
tweemaandelijksche is geworden, en hij heeft een zak vol schandalen meegebracht.
De regeering van den Congo-staat ontkent niet, dat er wel misdaden in zijn zoo
uitgestrekt gebied waarover thans ruim 200 grootere of kleinere vestingen van den
Staat zijn verspreid1), zijn voorgevallen, maar de Engelsche nota erkent zelf immers,
dat de justitie er tegen optreedt. En buitendien, - zijn andere landen er vrij van? Dat
er zijn, die ongestraft zijn gebleven, mag toch geen reden zijn, aan te nemen, - zooals
de Britsche nota doet - dat juist deze de meerderheid vormen; gebeurt het in andere
landen niet, dat misdadigers aan den arm der gerechtigheid ontsnappen? Maar vooral:
op al uwe meetings, in al uwe geschriften, in al uwe gesprekken, keert gij altijd, o
Engeland! terug tot dezelfde feiten, tot dezelfde getuigenissen: ‘les accusations
coutumières de cruauté.’ Breng dan toch nieuw materiaal, zoo klinkt het tusschen
de regels door, als ge overtuigen wilt! Ook is het, volgens het antwoord op de nota,
opmerkelijk - ik wees er reeds op -, dat de aanvallen pas zijn begonnen in een tijd,
dat de Congostaat begint te bloeien: wat vooral dagteekent van 18952). En vóór dien
tijd werd immers de Staat bestuurd volgens dezelfde denkbeelden, zoowel ten opzichte
van de naturellenstaatkunde als van de handelspolitiek. Toch gebeurde dit toen: ‘sans
que ces philanthropes et ces commerçants, de l'opinion desquels fait état le début de
la note, s' en montrassent préoccupés’. Toen werd, zegt het antwoord een beetje boos,
de term ‘Congo atrocities’ alleen gebruikt naar aanleiding van slechte behandeling
van den inlander door Engelsche en andere avonturiers in den Congostaat, zooals
getuigd wordt op bldz. 155 der Transactions van 1890-1896 der - Aborigines
Protection Society. Maar thans is alles de schuld van den Staat: en hoe meer deze
zal gaan bloeien, hoe sterker de aanval zal worden, die

1) D e s c a m p s , p. 564.
2) D e s c a m p s , p. 514, 516.
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zich steunt op bijzondere en op zich zelf staande feiten, en zich kleedt in het kleed
van menschelijkheid en gerechtigheid, om het ware doel te verbergen, dat echter in
hun ongeduld is ontbloot door pamflettisten en parlementsleden, die de verdeeling
van den Congo-staat reeds vooruit hebben gepredikt!
Wat nu betreft de verdere grieven, welke de Engelsche nota formuleert tegen de
eigenlijke naturellen-politiek, zij komen hierop neer, dat onder allerlei vormen de
Staat te drukkende lasten legt op de inheemsche bevolking: belastingen (impôts),
militaire diensten (force publique) en wat men noemt gedwongen arbeid. Dat lasten
in 't algemeen ook op de inheemsche bevolking van een land worden gelegd, daartegen
zal - zoo meent het antwoord - toch wel geen bezwaar kunnen worden ingebracht.
Dat zij deelt in de belastingen, spreekt van zelf, maar ten overvloede wijst de
Congoleesche regeering op Engelsche en Duitschen koloniën in Afrika, waar overal
den inlander belastingen zijn opgelegd. In Duitsch Oost-Afrika mogen zij worden
opgebracht in geld, in natura of in arbeid. Eveneens in Noord-Rhodesië. In Sierra
Leone (Engelsch territoir) in geld of in natura, terwijl de wenschelijkheid wordt
betoogd, ook dáár mogelijk te maken betaling in arbeid. De betaling van belasting
in arbeid (een systeem, waaromtrent in gééne koloniale staatkunde nog het laatste
woord is gezegd) wordt toegepast in den Congo-staat1).
De ‘force publique’ in den Congo-staat bestaat uit 15 duizend inlandsche
manschappen op een bevolking van op zijn allerminst genomen 14 millioen zielen.
Een gedeelte hiervan zijn vrijwilligers; het overige wordt door conscriptie verkregen.
In al de districten van den Staat worden deze lichtingen geheven en zijn regeering
komt dan ook op tegen het verwijt in de Britsche nota, dat ‘the men composing the
armed force of the State were in many cases recruited from the most warlike and
savage tribes, who not infre-

1) Ook in dit geval wordt de arbeid van den inlander betaald. (D e s c a m p s , p. 405, 407, s.)
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quently terrorized over their own officers and maltreated the natives without regard
to discipline or fear of punishment.’ Trouwens, het belang van den Staat zelf zou
zich verzetten tegen het overwegend maken van dergelijke elementen in het leger1)
en niet onvermakelijk wordt juist naar de buitensporigheden verwezen, welke de
ongeregelde hulpbenden van het Britsch protectoraat Oeganda hebben bedreven en
naar een opstand in de Britsche kolonie Sierra Leone. Streng wordt de discipline
gehandhaafd door de Europeesche officieren, grootendeels Belgen, maar ook Italianen,
Zweden, Noren en Denen. Nu is het niet alleen het antwoord op de nota, dat deze
verdediging aanvoert, uitingen van verschillende zijden in deze zelfde richting zijn
bij menigte aan te halen2).
Dat de inboorlingen aan zich zelf worden overgelaten en dat niets wordt gedaan
voor hun bestuur (‘administration’), dat de ambtenaren van den Congo-staat zich
daarmede niet inlaten? Lord C r a n b o r n e heeft immers zelf er op gewezen, den
20sten Mei 1903, dat de administratie van den Congo-staat in zekeren zin een zeer
hoogen graad van ontwikkeling heeft bereikt: spoorwegen zijn aangelegd,
stoombooten gaan over de rivieren, hospitalen zijn opgericht en geheel het raderwerk
van justitie en regeering (‘police’) is in werking gebracht. En in het Engelsche
Lagerhuis werd gewezen op het verbod van invoer van alcoholische dranken; op de
invoering der vaccine; op de onderdrukking van den slavenhandel. En hoe oordeelde
de Engelsche Consul P i c k e r s g i l l , die thans in de Britsche nota niet schijnt mede
te tellen, in 1898?3) ‘Le bien-être de l'Africain, a-t-il dûment été recherché dans l'Etat
du Congo?’ Na deze vraag te hebben gesteld, beantwoordt hij haar in eenige
zinsneden, die ik hier verkort weêrgeef: ‘L'Etat a restreint le commerce des
spiritueux.... Les guerres entre tribus ont été supprimées sur une vaste éten-

1) De opstanden en opstootjes van het verleden (1895 enz.) hebben leergeld doen betalen.
2) La Vérité s.l. Civilisation, p. 66 ss.
3) Zie ook La Vérité s.l. Civilisation, p. 62, 83.
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due.... L'Etat doit être félicité pour la sécurité qu'il a garantie à tous ceux qui vivent
à l'abri de son pavillon.... Hommage est aussi à rendre au Gouvernement du Congo
en raison de la diminution du cannibalisme.... Le joug des fameux arabes esclavagistes
a été brisé, et le trafic des êtres humains a été considérablement diminué parmi les
indigènes eux-mêmes.’ Verder wijst deze in de Britsche nota niet vermelde Britsche
consul er op, hoe de arbeid der naturellen wordt betaald, hoe scholen voor hen worden
geopend. Geheel in overeenstemming hiermeê is de wijze, waarop de regeering van
den Congo-staat de zendelingen steunt bij hunne pogingen, den inboorlingen onderwijs
te geven, en wat verder met hun werkkring verband houdt.
Ik zou echter te veel van het geduld mijner lezers vorderen, indien ik verder nota
en antwoord op den voet volgde, te meer, wijl ik nog een tweede punt heb te
bespreken; wèl het belangrijkste, maar ten aanzien waarvan ik zeer kort kan zijn.

VI.
Het tweede hoofdpunt n.l., waarop de Britsche nota doelt, is de handelsstaatkunde
der Congoleesche regering.
Zooals ik reeds opmerkte, is het beginsel van volledige vrijheid van handel en
verkeer het eerste, door de Congoacte uitgesproken, en wèl uitgesproken in zijn meest
volledige beteekenis.
Wat heeft nu in den Congo-staat plaats gevonden, volgens de Britsche nota? Met
uitzondering van een betrekkelijk klein gebied aan de Beneden-Congo, dat particulier
eigendom was ten tijde der inbezitneming, en van de kleine stukken grond, waarop
zich bevinden de woningen der naturellen of hun bouwgrond voor eigen gebruik
(‘cultivation patches’), is het geheele gebied domein van den Staat of is het
privaateigendom der bezitters van landconcessies. Op deze beide laatst genoemde
terreinen mag alleen de Staat of de houder der concessies handeldrijven - altijd
volgens de Engelsche ‘despatch’ - met de producten van den bodem. De
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producten, ingezameld dáár door de naturellen, worden gerekend te zijn het eigendom
van den Staat of van den concessionaris. Op die wijze zou de vrijheid van commercie
van anderen worden een doode letter: immers komt hij bij de inboorlingen om handel
te drijven, hij kan zijne eigen goederen niet verruilen tegen de producten des lands
of deze niet tegen contanten inkoopen, want de vruchten des bodems zijn geen
eigendom der inboorlingen, maar van den Staat of van de maatschappijen. Nu ontkent
de Engelsche regeering niet, dat de Staat het recht heeft, het domein te verdeelen in
bona fide bezitters (‘occupants’); evenmin, dat de naturellen het recht hebben verloren
om over dergelijke verdeelde landen rond te zwerven (to roam over) en de producten
in te zamelen. Maar wel beweert zij, dat zoo lang ‘unoccupied land’ nog niet
individueel wordt bezeten, en de opbrengst alleen door den inboorling kan worden
geoogst, deze vrij moet zijn om over de opbrengst te beschikken zooals hij goed
vindt. En dit laatste zou ook het geval moeten zijn, waar uitgestrekte terreinen wel
zijn geschonken aan personen of maatschappijen, maar dezen niet zelf het land in
gebruik kunnen nemen of zijn producten inzamelen, maar dit moeten overlaten aan
de naturellen.
Het antwoord van den Congo-staat is gemakkelijk. Onze economische politiek
strijdt niet met de Congo-acte. Daarin is alleen sprake van handel, ‘commerce’ en
van ‘matière commerciale’, terwijl het hier geldt de agrarische wetgeving van den
Staat: vragen dus van grondeigendom en grondbezit, waarvan in de Congo-acte geen
sprake is. Er wordt daarin niet gesproken van ‘lois foncières’; de vraagstukken van
grond-eigendom en agrarische wetten zijn daarbij niet aangeroerd. Het woord
‘commerce’ is daar gebruikt in zijn gewonen, gangbaren zin. Er kan niet mee bedoeld
zijn en er is niet mee bedoeld, ook in te grijpen in de agrarische wetgeving van den
Staat, dit vraagpunt van zuiver binnenlandsch bestuur.
Deze wetgeving dagteekent van 1 Juli 18851) en is in

1) D e s c a m p s , p. 376 ss. Vo n S t e n g e l , s. 26 ff.
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consequentie doorgezet sedert 1891, toen gebleken was, dat de bestuurskosten den
Staat in financieele moeilijkheden zouden brengen en men daarom besloot, het
uitgestrekte staatsdomein productief te maken en de groote schatten, o.a. aan ivoor
en caoutchouc, te exploiteeren ten bate der schatkist. In 1885 nl. was in principe
aangenomen: ‘Nul n'a le droit d'occuper sans titre des terres vacantes ni de déposséder
les indigènes des terres qu'ils occupent; les terres vacantes doivent être considérées
comme appartenant à l'Etat.’ Men kreeg bij deze regeling drieërlei soort grondbezit:
1o. dat van particulieren-niet-inlanders, hetwelk dezen hadden bezeten vóór 1 Juli
1885; 2o. grondbezit van inlanders, dagteekenende van vóór dezen datum; 3o.
staatsdomein: wat niet viel binnen de beide eerste termen, werd als staatsdomein
beschouwd. Van dit privaat domein1) dan is sedert een gedeelte aan particulieren
(vooral groote Belgische maatschappijen) overgegaan: in privaat eigendom (door
verkoop of afstand) of in privaat bezit (door huur of erfpacht), terwijl van een ander
gedeelte het genot der opbrengst van den bodem is afgestaan aan maatschappijen.
Op de verdere agrarische politiek van den Congo-staat ga ik niet in, omdat deze
geen onderwerp van bespreking in de nota uitmaakt. Dat nu in den loop der jaren,
sedert 1891, de agrarische staatkunde geleid is in een richting, welke het domein
zeer beslist ten bate der schatkist en van maatschappijen, daarmede in betrekking,
deed exploiteeren, is zeker. Maar dit wordt ook niet ontkend door de regeering van
den Congo-staat. Vandaar dat op daarmede samenhangende vragen hier niet meer
behoeft te worden ingegaan en alleen de termen der Britsche nota en van het antwoord
behoeven te worden besproken. Maar wèl wordt ontkend, dat daarmede de
handelsvrijheid wordt belemmerd; wèl, dat daarmede de Congo-acte wordt
geschonden. De vraag is deze: heeft de Congo-acte bedoeld, den Staat wetten voor
te schrijven in zijn agrarische politiek, toen zij onbelemmerde vrijheid van handel
voorschreef? De vraag

1) Van het publiek staatsdomein spreek ik in dit verband natuurlijk niet.
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is te meer belangwekkend, omdat hare beantwoording niet alleen geldt voor den
Onafhankelijken Congo-staat, maar ook voor de Duitsche, Engelsche, Fransche,
Portugeesche terreinen binnen het conventioneele Congo-bekken. Mocht zij in
bevestigden zin worden beantwoord, dan zijn ook al deze staten voor die terreinen
belemmerd in hunne vrijheid ten opzichte van het vraagstuk van eigendom van den
bodem.
Nu is wel opmerkelijk, dat de Britsche nota niet ontkent het recht der Congoleesche
regeering, ‘to partition the State lands among bonâ fide occupants, or that the natives
will, as the land is so divided out among bonâ fide occupants, lose their right of
roaming over it and collecting the natural fruits which it produces.’ Zoodra dit recht
van den Staat wordt erkend, valt m.i. de grondslag weg voor dit gedeelte der Engelsche
nota. Daarmede toch erkent de Britsche regeering het recht van den Staat, om over
zijn domein te beschikken en dan toch ook over de opbrengst van zijn domein. Het
toch zou in de practijk geene beteekenis hebben, indien de gronden, waarover de
Staat ging beschikken, óók onder deze voorwaarde in eigendom, erfpacht of welk
ander bezit ook konden worden uitgegeven, dat de opbrengst daarvan niet mocht
komen ten bate der nieuwe eigenaars of bezitters. Evenmin indien - zooals sommigen
willen - de Staat wel zoude hebben het recht te vervreemden den bodem, niet echter
het recht, om af te staan aan anderen de opbrengst van den grond geheel of
gedeeltelijk. Tegen het principe der agrarische wetgeving van 1885 is geen protest
aangeteekend; maar nu tengevolge van de consequente doorzetting van het principe
sedert 1891 blijkt, dat de voordeelen van den Congo-staat in handen komen vooral
van den Staat zelf en van de bovenbedoelde concessionarissen, nu komt de rumor in
casa. Wat niet heelemaal te verwonderen is, maar wel inconsequent.
Er zijn er, die zich op een ander standpunt stellen, op het m.i. nog al zonderlinge,
dat de uitgifte van grond door den Staat aan maatschappijen op zich zelf zou strijden
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met art. 5 van de Congo-acte1). ‘Einen ausdrücklichen Erwähnung (in de Congo-acte)
dessen, dass es im Hinblick auf die garantierte Handelsfreiheit in erster Reihe
unmöglich ist, das wertvollste der Verkehrsgüter, den Grund und Boden, dem
öffentlichen Verkehr zu entziehen, bedarf es - volgens dezen - weiter nicht.’ Stelde
de Britsche regeering zich op het standpunt, dat dus de bodem op grond van de
bepalingen der acte door den souverein van den Congostaat niet zoude mogen worden
vervreemd en uitgegeven, zij zou m.i. in dit geval een wel zonderling en in elk opzicht
voor bestrijding vatbaar standpunt hebben ingenomen, maar toch zou zij op grond
van die meening (gesteld zij ware juist en men kon daarvoor de opinie winnen) het
pleit kunnen gewonnen zien. Maar thans? Als het recht van den Staat op de verdeeling
van het domein wordt aangenomen, is hiermede ook zijn geheele agrarische wetgeving
als wettig erkend, ook al spruiten daaruit gevolgen voort, die niet geheel beantwoorden
aan de zeer vrijzinnige denkbeelden, welke bij het vaststellen der Congo-acte hebben
vóórgezeten. In de practijk trouwens zou - nu de Britsche nota aanneemt het recht
van den Staat om het domein uit te geven - door anderen niets gewonnen zijn, ook
al werden hare bezwaren in theorie ondervangen. Binnenkort zou de verdeeling dier
‘vast areas’ tòch plaats hebben; rechtstreeks of indirect zoude de opbrengst van die
deelen toch komen aan de maatschappijen, die thans de groote concessionarissen
zijn.
Nog eens: de grondslag der meening van de Britsche nota, dat de agrarische
staatkunde van den Staat indruischt tegen artikel 5 der Congo-acte viel weg, toen zij
erkende ‘that the State has the right to partition the State lands among bonâ-fide
occupants’. En volkomen juist m.i. karakteriseert het antwoord van den Congo-staat
de nota in dit opzicht in de volgende bewoordingen: ‘Il n'est pas une de ces (3)
propositions (waarin de nota haar bezwaren te dezen opzichte formuleert) qui ne
semble exclure

1) B o r n h a u p t bij Vo n S t e n g e l , s. 45.
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les deux autres, et à vrai dire ces contradictions aboutissent à la négation du droit de
concession’.
Er is meer. En ik volg nog even het antwoord van den Staat. De Britsche nota doet
het denkbeeld aan de hand, om de Congo-aangelegenheden te brengen bij het
Haagsche Hof van Arbitrage, en ook in het Fransche parlement is dit denkbeeld reeds
ter sprake gekomen. Nu maakt de Congo-staat daartegen bezwaar. Zijn antwoord
zegt, dat zijn regeering nooit heeft opgehouden, de arbitrage in geschillen van
internationalen aard aan te bevelen. Maar hier geldt het volgens het antwoord ‘des
questions de souveraineté et d'administration intérieure’ en deze heeft ‘la doctrine
courante toujours exclues des décisions d'arbitres’. En m.i. heeft de vorm der Britsche
nota zelf (o.a. het erkennen in principe der rechtmatigheid van de agrarische
wetgeving) voldoende aangetoond, dat het hier laatstgenoemde vragen, die van
‘souveraineté et administration intérieure’, geldt. Buitendien wijst het antwoord er
handig op, dat Engelands denkbeeld van verwijzing naar het Arbitragehof niet alleen
kan gelden voor den Onafhankelijken Congo-staat, maar ook zou betreffen Fransch
Congo en de overige gebieden binnen het conventioneele Congo-bekken. Immers
volgens de Britsche Kamers van koophandel zoude ook daar een politiek worden
gevoerd, z.g. strijdig met de Berlijnsche acte.
En ten slotte doet het goed, de Congoleesche regeering te zien wijzen op den balk
in het oog der Engelschen, die thans den splinter zoeken in dat van andere koloniale
mogendheden. De Engelsche regeering ‘n'a certes pas échappé aux critiques que lui
ont valu ses guerres multiples et sanglantes contre les populations indigènes ni aux
reproches de violenter les natifs et de porter atteinte à leur liberté. Cependant il ne
soit exprimé à la Chambre des Communes d'autre regret que celui du chiffre élevé
des dépenses. Alors que ces attaques adressées à l'Angleterre l'ont laissée indifférente,
il y a lieu d'être surpris de la
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voir aujourd'hui attacher une toute autre importance à celle dirigée contre l'Etat du
Congo’.

VII.
Volkomen juist.
In den Congo-staat is niet alles, zooals het wezen moest: er zijn zaken voorgevallen
wat betreft de behandeling van den inlander, die streng te veroordeelen zijn. Maar
het past geen onzer koloniale mogendheden met een geschiedenis achter den rug,
daarom den steen te werpen op de regeering van den Etat Indépendant: laten zij de
hand steken in eigen boezem en zien of zij zelf dan ‘lotis manibus’ zijn gebleven.
De oprichting en de inrichting van den Congo-staat is menschenwerk en wel
menschenwerk op dat allermoeielijkste der terreinen van menschelijken arbeid: de
koloniale politiek. Koloniale politiek, die altijd begonnen wordt ter wille van het
belang der koloniale mogendheid; waar altijd de minderwaardigheid van den inlander
een der hefboomen is van de staatkunde. En de moeilijkheden, door de Congoleesche
regeering ondervonden, waren niet geringer nu de Congo-acte van Berlijn haar ten
opzichte van naturellenpolitiek en handelsstaatkunde aan zekere voorschriften bond.
Vergeleken met de grootste der koloniale mogendheden heeft zij nog dit in haar
nadeel, dat koloniale staatkunde en koloniale practijk voor haar een novum was: en
wij weten het allen, in dit novum wordt niet gemakkelijk ingeleefd zonder misgrepen,
zonder misdrijven, zonder misdaden ook! ‘Il ne faut pas demander à la jeunesse les
fruits de l'âge mûr!1)
Dat de Congoleesche regeering gestruikeld is, verkeerde daden heeft verricht; dat
onder zijne ambtenaren, naast veel goede elementen, ook verkeerde hebben gewerkt,
dat er onder hen geweest zijn en nog zijn, die hebben ondergaan dezen eigenaardigen
invloed van het verblijf onder de tropen, dat bij sommigen zekere min gunstige
karakter-

1) Descamps, p. 330.

Onze Eeuw. Jaargang 4

467
trekken tot ontwikkeling brengt, is zeker; ik wil het zondenregister desnoods
verlengen.
Dat de Congo-staat allereerst eigen bestaan mogelijk wil maken en dan eigen
voordeel zoekt; dat zijn regeering daarbij heeft geprofiteerd van bevoegdheden,
omtrent wier in practijk brengen de Congo-acte niet heeft voorzien, ik erken het
onmiddellijk.
Maar wat ik ontken is, dat zij zich heeft onttrokken aan hare verplichtingen bij het
onderteekenen van die acte op zich genomen; wat ik ontken is, dat door de jongste
aanvallen op haar gericht bewezen is, dat hare naturellenpolitiek minder goed of
slechter zoude zijn, dan de staatkunde, die andere machten zouden invoeren, als haar
het heft in handen werd gegeven.
Geen enkele deugdelijk gemotiveerde reden is er vooralsnog m.i., (vooral niet als
men de politiek ziet door andere koloniale machten van Afrika gevolgd), om te
denken, dat de inmenging van de mogendheden, welke de Congo-acte hebben
geteekend, zal strekken tot heil der naturellen, geen enkele ook, dat zij zal kunnen
dienen tot wijziging der economische politiek van den Congostaat. Het menschenwerk
zou ook dan menschenwerk blijven, mèt al zijn onvolkomenheden. Met nog grootere
onvolkomenheden vermoedelijk, omdat naijver en hebzucht de drijfveeren zijn van
den aanval op den huidigen toestand.
Naschrift. Nadat mijn artikel (oorspronkelijk een lezing, in Leiden en Den Haag
gehouden in December 1903 en in Februari 1904) reeds geruimen tijd voor de pers
gereed lag, werd bekend het rapport van consul C a s e m e n t . De Congoleesche
regeering liet niet na, van antwoord te dienen. Ook hier weer in dit nieuwe Britsche
staatsstuk dezelfde droevige tactiek als die, welke door het in mijn opstel besproken
antwoord van den Congo-staat op de Engelsche regeeringsnota op de kaak is gesteld.
Rapport noch terugwijzing1) er van geven mij dan ook

1) Uitvoerig is deze gëexcerpeerd in Het Koloniaal Weekblad, van 24 Maart 1904.
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aanleiding anders daarvan melding te maken dan pro memorie.
Van veel meer belang is de loop van het proces, waarop ik in 't begin mijner
uiteenzetting doelde. Den 25sten en 26sten Maart l.l. is dit geëindigd met de
veroordeeling door den Engelschen rechter van G u y B u r r o w s en den uitgever
E v e r e t t tot schadevergoeding aan de Belgische officieren, welke het geding waren
begonnen, terwijl de verkoop van het boek in Engeland is verboden. Zeer opmerkelijk
is het, dat de schrijver ten slotte moest erkennen, de in zijn luguber boek vervatte
beschuldigingen niet te kunnen staven en ze terugnam. Geheel de loop der zaak stelt
mij in het gelijk in mijn oordeel over het pamflet. De advocaat der Belgische eischers,
Sir E d w a r d C l a r k e , volgde bij het instellen van zijnen eisch dan ook ongeveer
denzelfden gedachtengang, als ik meende te moeten volgen. Erger nog dan wat ik
kon denken is wat hij mededeelde over pogingen van den uitgever, om den
secretaris-generaal van den Congo-staat te Brussel te bewegen, het auteursrecht voor
België te koopen!!! Het proces maakt een diep treurigen indruk, wat de
beweegredenen van het publiceeren van het boek aangaat.
Uit geheel den aanval - uit zijn vorm en inhoud beide - blijkt zoo duidelijk de
toeleg, den Congo-staat in kwaad gerucht te brengen en dit niet ter wille van
verbeteringen, maar ter wille van eigen voordeel. De Engelsche regeering is met
B u r r o w s en de zijnen in hoogst verdacht gezelschap.
Leiden, 26 Maart 1904.
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Nikolaus Gysis
Door L. Kleijn van Brandes.
‘Hoe zouden de Grieken wel oordeelen over onze kunst? Zij zijn hier grootendeels
onze “geestelijke voorouders”; de vormen, symbolen die wij voor onze kunst
gebruiken, ontleenden wij voor een goed gedeelte aan hen; ja onze kunsttaal en
-termen zijn vaak Grieksch - zouden zij in ons hunne zonen erkennen? Zouden zij
zich plaatsen onder den standaard: “le laid c'est le beau”, meedoen aan de
“Armeleutmalerei”, oversteken naar de Praerafaëlieten, of zich houden aan de
naturalisten?’
Deze vraag behoort niet tot dezulke die wel een zot kan doen maar geen wijze kan
beantwoorden, daar wij een antwoord op deze vraag hebben in het leven van den
man, wiens naam ik hierboven plaatste, die, door en door Griek, het grootste gedeelte
er van doorbracht in München - deze stad van kunst en kunstenaars - en na ijverig
zoeken en studeeren is geëindigd met te worden en te blijven Griek, niets dan Griek.
N i k o l a u s G y s i s werd geboren in 1842 te Sklavohory (d.i. Slavendorp) op
Tinos, een der Cykladen, ‘eine jener schaumumgürteten aber wasserarmen Inseln,
die wie eine Handvoll Edelsteine unter der drükendheissen Sonnenpracht des Südens
erglänzen’ zooals M a r c e l M o n t a n d o n in zijn biographie van G y s i s zegt,
welke als
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no. 59 van K n a c k f u s s ' Künstler-monographiën, en verrijkt met een voorrede van
F. v o n L e n b a c h , in 1902 is verschenen. Op zijn achtste jaar vergezelde hij zijn
vader, die timmerman was, naar Athene, waar hij spoedig op het polytechneion
kwam. Daar onderscheidde hij zich zoo dat hij eindelijk een staatstoelage kreeg, om
zich in Europa verder te gaan ontwikkelen. Het is aardig om te zien - M o n t a n d o n
laat het voortreffelijk zien, daar hij voor zijn biographie een uitnemend gebruik
maakte van G y s i s ' dagen schetsboeken - wat de verbazing van den jongen Helleen
opwekte n.l. al die fijngekleede heeren en fijngetooide dames, die maar niets doen
als pretmaken, en die weelderige plantengroei, die alle bergen groen maakt. In
München gaat hij dan wonen - en werken. Want werken is zijn lust, en op elke
bladzijde van zijn schetsboek vindt men genoteerd: ik werk, ik werk. En wat werkt
hij dan? Niet wat hij te Athene steeds voor oogen had gehad, niet wat later zijn
bizonder werk zou worden, dat hem stempelt tot een kunstenaar die zijn eigen weg
bewandelt - maar wat toen iedereen deed, wat in de mode was en hij ook misschien
wel moest doen, omdat het goed betaalde en hij dikwijls in geldnood zat, hij werkt
aan historie- en genrestukken. De Helleen verloochent zijn vaderland om geheel op
te te gaan in de kunstrichting van zijn tijd. Men wilde aardige geschiedenisjes op het
doek zien, liefst met wat humor, soms ook heel roerend en stichtelijk, maar altijd
pakkende, interessante, schilderachtige tafereeltjes - en G y s i s doet er aan mee en
wordt: Anecdotenmaler. Toch is hij op dit terrein niet de eerste de beste. Hij gaat
dan wel met zijn tijd mee, schildert wel wat de menschen graag zien, maar weet toch
zichzelf te blijven, en ideale schoonheid te schenken, ook waar zijn tijdgenooten
hem een realist noemen. Als voorbeeld hiervan kan het best dienen ‘Die
Hundevisitation’ van 1870, het meest bekende en geliefde van zijn genrestukken.
Links in den hoek zit de veearts, en de echt Duitsche Hof, van boven afgesloten door
een houten balkon, is verder geheel gevuld met lieden die hunne honden ter keuring
meebrengen. Daar is de jager met taxen en andere vrienden
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van het veld, maar ook de melkboer met zijn helper bij 't verdienen van 't dagelijksch
brood - daar is de fijne dame die haar schoothondje zelf komt brengen, bang dat ze
anders Azorretje onfatsoenlijk zullen behandelen, maar daar is ook de blinde met
zijn goeden geleider door de drukke straten - kortom daar is alles wat hondensnoet
draagt met zijn eigenaardigen bezitter of bezitster, en ieder wordt omstandig met
vermelding van alle titels en qualiteiten aan ons voorgesteld; de humor ligt er dik
op, en de knipoogjes en knikjes van de kunstbeschouwers dier dagen, dat zij de typen
van dezen fijnopmerkenden schilder wel begrijpen, staan ons helder voor oogen.
Zooals men ziet: onvervalscht genrewerk. Ja, maar zoo nobel gedaan, zóó met zorg
en onvermoeide techniek in elkaar gezet, dat men zelfs in deze modestukjes het
oorspronkelijke als vóór-gevoelt. Zóó meegaan met zijn tijd, als G y s i s deed in zijn
jonge jaren, strekt iemand meer tot eer dan tot oneer, en toont dat men niet sukkelt
aan die zelfstandigheidsmanie, die velen onzer jongeren doet zeggen, of ten minste
doet denken: ‘met mij begint de kunst.’
Reeds dichter bij zijn eigenlijke roeping komt G y s i s als hij, na een studiereis in
zijn vaderland en Klein-Azië, van 1872-1874, in zijn genrestukken het oostersche
leven gaat vertolken. Als typen hiervan kunnen gelden ‘Bestrafter Hühnerdieb in
Smyrna, Karneval in Athen’, en ‘die Wallfahrt’. Want hier komt voor 't eerst de
Helleen in hem aan 't woord, of wat v. L e n b a c h noemt: ‘G y s i s ' Erinnerung an
seine zweitausendjährigen Ahnen’. Toch is de anecdote, het geschiedenisje, het
voorval hier nog te veel hoofdzaak, al is het ook met groote voornaamheid verteld
en behandeld. Wat hier reeds opmerkelijker is, is de harmonie tusschen psychologische
waarheid en kunst, keurigheid in de schoonheid. M o n t a n d o n heeft in zijn
biographie hierop terecht gewezen als een der uitnemendste eigenschappen van Gysis,
daar bij de specialisten deze trekken altijd gescheiden zijn. Daardoor komt er iets
typisch in zijn werken. Ziet men dien bestraften kippedief door Smyrna's straten
rijden, dan krijgt men niet de photo-
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graphie van één voorvalletje, maar tegelijkertijd, in één schilderij, een goed stuk
Oostersch leven. Handen, voeten, oogen en gebaren van die menschen zijn niet de
houdingen en bewegingen van Westerlingen door een Germaan voor de
schilderachtigheid turksch aangekleed, neen, maar 't zijn Turken, niets dan Turken.
De huizen, de gebaren, de kleeren, het ezeltje, de straatsteenen zelfs, alles is turksch,
turksch, zooals alleen hij 't kan zien en zeggen, die er van zijn jeugd mee heeft
omgegaan. Hetzelfde geldt van het ‘Karneval in Athen.’ En omdat het nu zoo echt
van eigen bodem, nationaal en persoonlijk is, juist daarom speuren wij hier dat
G y s i s uitgroeit boven de academie, ook boven de mode door de een of andere
artistenbent in de wereld gebracht, en dat hij bereikt het zoo vlak bij gelegene en
toch zoo moeilijk te bereiken land van het algemeen menschelijke, waar alleen de
ideale kunst zich kan ontwikkelen. Het best is dit te zien in ‘die Wallfahrt’.
‘Eine liebeskranke junge Griechin - denn aus dem goldenen Votivherzen schliessen
wir dies - hat barfuss die Wallfahrt zur wunderthätigen Kapelle im Gebirg
unternommen, sagen wir zum Heiligtum Sankt Georgs am Lykabettos. Der Steig ist
rauh; das Mädchen bricht vor Erschöpfung zusammen; Kerze und Opfer entgleiten
ihrer Hand. Sie wird das Ziel nicht erreichen, das ihr der Horizont vergebens im
Hoffnungschimmer verklärt zeigt, und welchem die gequälte Mutter sich hilfesuchend
zuwendet’. (Montandon. S. 70). En dit zeldzaam tragische is van edele voornaamheid.
De toeschouwer gevoelt: het is alles voorbij; er is niets meer aan te doen; toch wekt
die tragedie niet een rauwen kreet van opstand tegen een wreed lot, maar een nobel
medegevoel voor die arme menschen voor wie de weg der redding zoo ver is, te ver,
die daar ondergaan, schijnbaar onverhoord door den Helper, van wien toch het
bedehuis op den berg spreekt... En ook een zekere voornaamheid is er in dien
droefheidstoon. Hier is een Helleen aan het woord, die boven alles maat wil houden,
ook bij de diepste ontroering.
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Met zijn enkele, graeciseerende lijnen weet G y s i s toch zoo gevoelvol te teekenen.
Ik denk b.v. aan de houtskoolteekening: ‘Die verlorene Seele’, - een achterover
geleund vrouwenhoofd, alleen van de linkerzijde in 't verkort zichtbaar, - waaruit o
zoo een oneindige weemoed spreekt over die massa verlorenen, verlorenen! Eveneens
aan de teekening, ‘Der verlorene Sohn’, een eenzame gestalte, diep treurig
samengehurkt, door berouw ter neer gebogen.
En dit fijne, sensibele blijft ook in zijn werken van de rijkste fantasie, als de
‘Frühlingssymphonie’, in 't bezit der nieuwe Pinakothek te München. Een weide in
het vroege voorjaar, nog heel licht groen in de kleur, terwijl er hier en daar nog groote
plassen op de grasvlakte staan. Op den voorgrond echter bloeien al de bloemen en
ook verder op, een enkele. Wat naar den middengrond zijn een paar engelen die
groote vreugde hebben aan de bloempjes, die ze in het gras vinden; ze zijn zoo maar
even naar den grond gekomen en zullen zeker dadelijk weer wegfladderen. Dicht
over 't jonge gras doorsnijden met zwierende vaart een paar zwaluwen de lucht, met
een luid: kiewiet! kiewiet! hun vreugde uitend over het naderen der warmte en door
hun aanwezigheid reeds den zomer aankondigend. Over de weide heen trekt, er uit
opstijgend, de vochtige, wazige ochtendlucht van een vroegen lentemorgen; de nevel
rolt golvende voort, weerschijnend in alle kleuren van den regenboog, en door en
boven en voor die kleurige wolkenatmosfeer zweeft een heirschaar van engelen en
serafijnen, waarvan vele allerlei muziekinstrumenten tokkelen en slaan, op wier
geluid anderen vroolijk reien, en met hun zoovelen, dat men heel hoog boven en heel
diep in dat dampige verschiet van teeder gekleurde wolken er altijd meer, altijd meer
meent te ontdekken; waarlijk een nieuw lied op het nieuwe leven, één kinderlijk
blijde jubelzang voor de vreugdevolle overwinning van het milde lenteleven.
Stijlvol en voornaam werd hij al meer en meer bij de meest uiteenloopende
onderwerpen door hem behandeld, zoowel bij zijn stillevens van geplukt
pluimgedierte, en blauw-geëmailleerde pannen, en appels, en gebak, als bij zijn

Onze Eeuw. Jaargang 4

474
zielvolle reclame-placcaten, door hem tot kunstwerken verheven - en dit bleef hij
toen hij zijn benoeming als professor aan de Academie te München had aangenomen.
En daarbij wist hij in zijn kunst altijd een wondere harmonie van kleur en lijn te
leggen, gelijk hij zich gaarne door de muziek liet inspireeren tot zijn werk. Want op
stille zomeravonden kon men uit het atelier van professor G y s i s de klanken eener
piano hooren; dan speelde eene zijner dochters voor hem van Beethoven. De geheele
Academie was dan al leeg; geen drukte of leven van academisten of modellen werd
meer gehoord; statig golfden de akkoorden door de stille gang, en onwillekeurig
dacht men dan aan zijn werk, aan die voorname, harmonieuse kunst, die er genoeg
aan heeft in aristocratische eenzaamheid te leven voor het eigen schoon. Maar daarom
niet het andere veroordeelt of in zelfgenoegzaamheid de anderen vergeet; integendeel.
Zoo herinner ik mij uit de dagen, toen ik onder hem in een teekenklasse aan de
Academie werkte, dat hij ons, zijn leerlingen, opmerkzaam maakte op de
tentoonstelling eener privaatteekenschool. Met welk een oprechte bewondering sprak
hij over 't werk dat hij daar gezien had, en hoe prees hij die leerlingen gelukkig die
onder zulk een goede leiding leerden teekenen! Wij moesten er toch ook vooral heen
- ja, hij was zoo uitbundig in zijn lof, alsof hij vergat dat hij onze leermeester in het
teekenen was. En toch vergat hij dit alles behalve! Ik was verscheiden jaren uit
München weggeweest; een van de eersten, die ik op straat tegenkwam was mijn oude
professor G y s i s . Hij liep nog al haastig, maar nauwelijks had hij mijn groet
opgemerkt, of aan zijn lach en vriendelijk gebaar zag ik dat hij mij, zijn oud-leerling,
had herkend. Ik heb hem niet meer gezien. Eenigen tijd daarna, het was op een
ijskouden dag in Januari 1901, hebben wij hem de laatste eer bewezen. Het was op
een nieuw kerkhof buiten München, voor de voorstad Schwabing. De professoren
der Academie, vele zijner oudere en jongere leerlingen, zijn kunstbroeders en vrienden
en een groot publiek volgden in stilte den lijkstoet. De wind woei kil over de wijde,
besneeuwde vlakte, die zich
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in de richting naar Freising ver uitstrekt. Achter het kerkhof stonden de ontbladerde
boomen van de groote wandeling ‘der Englische Garten’, die al meer en meer naar
den horizon toe een parelgrijze kleur krijgen, en dan langs den horizon, als afsluiting
een klein boschje, maar geheel ingehuld in een nevelig, violet grijs; en boven de
geheele vlakte en het kerkhof een zware, grauwe winterlucht. Daar buiten rust hij,
buiten de stad met haar wisselvalligheid, in die stille, voorname omgeving, zoo
karakteristiek voor den kunstenaar, die in stilte zijn weg vervolgde, alleen levende
voor zijn kunst. ‘Die Kunst ist vom Himmel gesandt zur Entwickelung der
Menschheit. Sie ist gross und vornehm, und duldet keine Mode, denn die Mode
wechselt. Ihre Mission ist, die Menschen zu lenken, nicht von ihnen die Richtung
zu empfangen. Sie ist stets die Eine, Göttliche. Nur ihre falschen Priester bedienen
sich der Mode, um sich zu bereichern. Die Kunst selbst bedarf keiner Millionen, sie
ist nur da zur Veredlung der Menschheit. Wer einen vollkommen reinen Kreis aus
freier Hand zu ziehen vermag, wird frei sein wie Gott und Herr im Paradies,’ zoo
heet het in een zijner dagboeken (Montandon S 118). Deze woorden: ‘Gross und
vornehm’ en ‘die Kunst ist vom Himmel gesandt’, geven misschien het best het
karakter weer van G y s i s ' kunst, en ook van hemzelf, den echten kunstenaar, die
zulk een voornaam mensch en beschaafd man was.
Al deze kwaliteiten worden het duidelijkst gekend uit zijn grootste en
laatst-voltooide werk, de kolossale schilderij: ‘Der Triumphzug der Bavaria’, geplaatst
in het kunstnijverheidsmuseum van Nürnberg. Op een wolk trekt de optocht van ter
zijde gezien voorbij, gelijk aan een visioen in den vroegen morgenglans. De Bavaria
staat op een antiken, metalen zegewagen, die met rozen is omkranst en voortgetrokken
wordt door twee leeuwen. In de linkerhand houdt zij den vredetak en in de rechter
den Lekythos, het kruikje met de heilige olie, die het teeken is der vruchtbaarheid.
Zelve is zij een majestueuse, krachtvolle gestalte, die hoog opgericht, met edele
goedheid voor zich uitkijkt
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en hare vele gaven aanreikt. Eene kleine genius als op de wolken knielend, licht
gracieus haren sluier af, terwijl drie andere geniï in haar zegewagen tegen haar
aanleunen. De gevleugelde Eros ment het span leeuwen, terwijl tegen den leeuw, die
naar den toeschouwer is gekeerd de genius der wetenschap, een fakkeldragend kind,
leunt. Aan de andere zijde, tot aan den gordel door de leeuwen bedekt, schrijdt de
wetenschap zelf, een ideale mannengestalte, de Bavaria met een lamp op haren weg
voorlichtend. Maar vooraan schrijdt de Poëzie, een ideale vrouwengestalte.
Geestdriftig bespeelt zij de lier, terwijl haar kleine geleigeest tevergeefs haar poogt
tegen te houden, en daarentegen een zingende leeuwrik, als symbool van haar zang,
opstijgt als uit haar instrument. Achter den wagen van Bavaria volgen de drie heerlijke
gestalten van Industrie, Handel en Ambacht met hunne emblemen in de hand. De
stoet wordt gesloten door het Geluk, een schoone geblinddoekte knaap, met den
horen des overvloeds op zijn schouder.
Dit grootsche geheel - ‘ein riesenhafte Kamée’ zegt M o n t a n d o n - is in al zijn
onderdeelen, blijkens een gansche reeks nog aanwezige voorstudiën, pijnlijk
nauwkeurig doordacht en doorwerkt, en leidt toch geen oogenblik de aandacht af
van ééne grootsche handeling: het voortschrijden der Bavaria. Men verdiept zich
onwillekeurig in die onderdeelen, verwondert zich over de vriendelijkheid waarmede
de hoofden van Industrie en Handel zusterlijk tegen elkaar leunen, over de teere
schoonheid der knapenfiguren, over de majesteit van de Bavaria - om dan er op te
letten hoe dit alles is symbool, en ideaal en gedachte, en eindelijk te zeggen: ‘dit
alles moest zóó zijn, kon eenvoudig niet anders.’ Edel in bewegingen en in zekeren
artistieken rhythmus schrijdt de stoet voort; een harmonische eenheid houdt het
geheel te zamen, en doordien het licht uit den achtergrond komt, teekent zich alles
in de zacht-grijze schaduwzijde van den helderen morgenhemel af en is het silhouet
van het geheel, in een mooi zich bewegende lijn, duidelijk zichtbaar.
Bovenal leert men in dit werk G y s i s het best kennen
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in zijn serieus klassiek voelen. Ook in zijn andere werken, als: ‘Diplom fur die
olympischen Spiele vom Jahre 1896’ en tal van studiën en schetsen, blijkt wel hoezeer
hij de antieke beeldhouwwerken, die overschoone erfenis zijner voorvaderen,
waardeerde, maar nergens als in de ‘Triumphzug der Bavaria’ heeft hij zóó, al is 't
langs eigen weg, de hoogten der ideale, klassieke schoonheid beklommen. Zonder
er iets van te copiëeren, stonden ze altijd, nu in dezen lateren tijd, om hem heen langs
zijn levensweg en hij keek er steeds naar met dagelijks toenemende bewondering.
Hij las niet zoo heel veel, maar als hij iets las dan waren 't natuurlijk de klassieken,
en die in 't origineel, vrij van alle verklarende (?) noten, zooals zij werden gelezen
door hun tijdgenooten. Ook al wisten we dit niet uit zijn biographie, we zouden uit
zijn werk het kunnen zien dat deze kunstenaar met zijn noblesse en olympische rust
een volbloed Helleen moest zijn. En hij weet dit te blijven, ook waar hij ons plaatst
voor de aangrijpendste tragiek als in zijn laatste kunstwerk: ‘Siehe der Bräutigam
kommt in mitten der Nacht’, waar de herculische Christus plotseling uit 't zwarte
nachtblauw in 't onverbiddelijkste licht ten gerichte komt.
Volbloed Helleen en toch gewoon professor te München, en volkomen zelfstandig,
en apart kunstenaar. Hij is idealist, en niet maar zoo'n beetje achterna, neen maar
geheel en al idealist, dat ziet iedereen dadelijk aan die stijlvolle allegoriëen der
‘Triumphzug der Bavaria’ en aan al zijn graeciseerende werken - maar niet zooals
men voor een vijftig jaar idealist werd door Rafaël na te volgen in zijn teekenen en
componeeren, neen maar door uit zichzelf, door innerlijke verwantschap met de
grieksche kunstenaars, evenals zij een ideale wereld zich te scheppen in zijn kunst.
Hoogst modern kon hij daarbij zijn, als in zijn machtige kleurcomposities, nieuwe
banen kon hij daarbij opgaan, als in zijn artistieke placcaten, hij bleef die hij was,
de volbloed Helleen en idealist - en tegelijk kind van zijn tijd. Dat dit bij hem in zulk
een volkomen evenwicht en in zulk een schoone harmonie bestond, is zeker voor
een groot
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deel hieraan te danken, dat hij met zoovele draden aan het dagelijksche leven was
verbonden. Zijne werkzaamheden aan de Academie waren met der tijd uitgebreider
geworden, hij had bij zijn teekenklasse ook nog een schilderklasse, en later ook
leerlingen, die al in eigen ateliers zelfstandig werkten - maar bovenal was hij door
zijn gelukkig huwelijk, door zijn vriendelijke en boeiende omgeving aan het leven
verbonden. Zoo werkte hij dan te midden van het leven, midden in zijn tijd voor de
verwerkelijking van de ware schoonheid, die eeuwig is en onsterfelijk.
Het was kort na dien wintermorgen, toen we hem ten grave droegen, dat ik voor een
kort bezoek naar 't vaderland reisde. Ik moest in Arnhem, het eerste grootere station
waar ik aankwam, overstappen - en opeens werd ik aan G y s i s herinnerd. Ik stond
n.l. voor zijn zielvol placcaat, ‘Harmonie’, vervaardigd voor de pianofabriek van
Rud. Ibach Sohn te Barmen. De beschermengel der muziek zit op een kleine bank,
die in een lage muur is gevoegd. De muur, aan beide zijden der zitting met het
handelsmerk der firma voorzien, en met een griekschen rand versierd, loopt door en
wordt door de medaillon-afsluiting van het geheel begrensd. Met de linkerhand, zich
er als 't ware op steunend, houdt de engel eene lier die op den muur staat; de
rechterhand houdt een gebeeldhouwd figuurtje, de Nike (de overwinning) met den
krans, de belooning voor de overwinning. Recht naast haar staat op den muur een
drievoet, waaruit een witte vlam opslaat. De geheele achtergrond wordt ingenomen
door een in toon gehouden muurschildering, die voorstelt een klassieken strijdwagen,
voortgetrokken door galoppeerende paarden, symbool van het moedig voorwaarts
streven. De engel kijkt rustig voor zich uit; het zwarte haar, 't gezicht omlijstende,
wordt boven het voorhoofd door een smallen gouden band tezamen gehouden; een
eenvoudig wijd gewaad omhult haar. Het geheel is een fijne harmonie van lijnen,
kleuren, ongedwongen symmetrie en van den voornaamsten stijl. ‘Harmonie’ mocht
G y s i s terecht schrijven boven dit kunstwerk van harmo-
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nieuse schoonheid. En toch was hij met dit opschrift niet voldaan. Boven in den
rechterhoek van zijn werk schreef hij: ‘Accord’. Zeldzaam goed is daarmede de
stemming aangegeven, waarin dit kunstwerk ons verplaatst. Want hoe nobel en
voornaam ook de rust is van deze ‘Harmonie’, hoe klassiek ook van houding en toon,
toch hoort men er den klank uit van het volle leven. Als een zuiver akkoord, met
macht de doodsche stilte verbrekend, dan sterk aanzwellend en in volle melodie
voortruischend, zoo is dit werk ....
Uit de stationshal kwam het gestommel en geraas der internationale treinen, maar
hier in de nogal donkere wachtkamer staande voor het werk van mijn gewezen
leermeester, voor die wondere ‘harmonie’ van kleur en compositie, zoo diep gedacht
en zoo meesterlijk gedaan, hoorde ik het volle ‘akkoord’ van G y s i s ' idealisme.
Niet zoo hard als van S t u c k , niet zoo machtig als van L e n b a c h , niet zoo
fantastisch als van B ö c k l i n - allen idealisten als hij - klonk mij 't akkoord dat ik
hoorde uit G y s i s ' kunst, maar zachter, bijna vrouwelijk, en vooral klassiek, als zag
ik onder azuren hemel een groep Atheensche jongelingen in wonderschoonen
rhythmus trekken naar het Parthenon. En luisterend naar dat wegstervende akkoord
zeide ik: ‘met N i k o l a u s G y s i s zijn de Grieken weer tot ons gekomen, om ons
weer in te wijden in hun onsterflijke kunst’.
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Onze leestafel.
B.H. Wo l t j e r : De Platone prae-socraticorum philosophorum existimatore
et judice. Pars prima.
Van de dissertaties, welke bij de letterkundige afdeeling der zoogenaamde Vrije
Universiteit verschijnen, kan gezegd worden, dat zij, de eene meer de andere minder,
aan onze Rijksuniversiteiten eveneens tot eer zouden verstrekken. De hier
bovengenoemde dissertatie, welke aan de Redactie van ‘Onze Eeuw’ ter beoordeeling
werd toegezonden, behoort zeker niet tot de slechtste. De vader van onzen jongen
doctor, Dr. J. Wo l t j e r , heeft indertijd met zijne dissertatie over L u c r e t i u s roem
verworven. Niemand minder dan E. Z e l l e r getuigde, na eene opsomming van wat
andere knappe mannen over de philosophie van den grooten Romeinschen dichter
in den laatsten tijd geschreven hadden, dat het werk van Wo l t j e r den voorrang
verdiende als zijnde ‘die wissenschaftlich bedeutendere Arbeit.’ De uitkomst zal
moeten leeren, of aan het geschrift van den zoon een even gunstig onthaal in
Duitschland en elders zal te beurt vallen. Ik geloof dat de kans daartoe goed staat,
wanneer namelijk de rest van het werk beantwoordt aan het begin, dat thans is
aangeboden en hetwelk niet veel meer dan een zeer breede inleiding tot het
aangekondigde onderwerp is. Mocht den ouden Z e l l e r tijd van leven en kracht
worden verleend om nog eene nieuwe uitgave van zijn standaardwerk te bezorgen,
dan zal hij in hetgeen thans door den jongen Wo l t j e r geleverd is, misschien
aanleiding vinden om een enkele bladzijde van zijn boek over te schrijven. De
eerwaardige grijsaard die met K a n t had kunnen zeggen: ‘het oordeel van hem, die
mijne gronden weerlegt, is mijn oordeel’ zal bespeuren, dat o.a. de critiek op bl. 85
door Wo l t j e r uitgeoefend steekhoudend is.
Uit een architectonisch oogpunt is het boek van Wo l t j e r onbevredigend. Telkens
moet men de lezing van den tekst afbreken om ellenlange noten door te worstelen.
Onze auteur verstaat nog niet de kunst van snoeien en is veel te fel in het weerleggen
van dwalingen, welke met een enkel woord hadden kunnen worden afgewezen. Als
hij minder tijd en ruimte had zoek gemaakt met
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polemiseeren, dan had hij in dit eerste gedeelte van zijn omvangrijk werk niet enkel
Orpheus, maar ook de Orphici kunnen opnemen: zoo ware dit eerste deel een geheel
op zich zelf, een afgerond iets geworden, terwijl zijne dissertatie nu enkel een
fragment is. Maar gelukkig is het een fragment, dat naar zijn aanvulling verlangen
doet. Wo l t j e r zal, naar ik gis, er in slagen te bewijzen, dat P l a t o ' s wijsbegeerte
met de orphiek innig samenhangt en dat ten onrechte Z e l l e r de Orphici en het
religieuse element bij zijne beschouwing van de voor-platonische en Platonische
philosophie te veel buiten rekening laat. De aanloop, dien hij reeds thans tot het
leveren van dit bewijs genomen heeft, is krachtig en veelbelovend.
Voorloopig heeft Wo l t j e r enkel dit resultaat verkregen: als men behoorlijk
onderscheid maakt tusschen wat in P l a t o ' s dialogen over Orpheus en wat over de
Orphici gezegd wordt en daarenboven let op de personen, die door P l a t o sprekende
worden ingevoerd, dan is er geen reden om te beweren: zoo en niet anders heeft
P l a t o zich Orpheus gedacht. Achtereenvolgens beschouwt hij al de plaatsen, waar
de naam Orpheus voorkomt, vergelijkt ze met elkaar, let op den kontekst bij ieder
van haar en komt zoo tot de goed gestaafde gevolgtrekking, dat zij noch afzonderlijk
noch alle te zamen het recht geven aan P l a t o een bepaalde theorie betreffende deze
legendarische persoonlijkheid toe te dichten.
De aard van ons tijdschrift, hetwelk niet voor vakgeleerden is bestemd, verbiedt
ons hier in bijzonderheden te treden. Anders zou ik wijzen o.a. op de voortreffelijke
interpretatie, die Wo l t j e r van T i m a e u s 40 D op blz. 178-200 geeft, waarbij hij
verschilt van Z e l l e r , S ü s s m i h l , S c h u s t e r , W i l l m a n n . De geheele dissertatie
geeft blijk van groote nauwkeurigheid, gezond verstand en buitengewone vlijt.
V.D.W.
Leerboek der formeele logica, bewerkt naar de dictaten van wijlen Prof.
Dr. C.B. S p r u y t , door M. H o n i g h , Leeraar der Doopsgezinde
Gemeente te Franeker. Haarlem. - V i n c e n t L o o s j e s 1903.
Bovengaande titel is, in zoover hij van ‘dictaten’ gewaagt, verkeerd gekozen. Prof.
S p r u y t was evenmin als andere hoogleeraren van Nederland gewoon zijne lessen
aan de studenten in de pen te geven. Juister ware het geweest te spreken van een
leerboek bewerkt naar de handschriften, volgens de in de nalaten-
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schap gevonden talrijke ‘prolusiones academicae’, van den ijverigen en nauwgezetten
docent. Maar deze aanmerking heeft weinig te beteekenen. Wij zijn den heer H o n i g h
dank verschuldigd, dat hij onze literatuur met een grootendeels leesbaar en dikwijls
pittig boek over een dor onderwerp heeft verrijkt.
S p r u y t wist bij ondervinding, ‘dat de zuivere logica een te strenge en te stroeve
matrone is, om te durven hopen, dat vele jongelieden uit eigen beweging haar
gezelschap zouden zoeken.’ Vandaar dat hij het purisme bij het onderwijs van dit
vak, eene behandeling, waarbij de logica van wat men parerga kan noemen zuiver
wordt gehouden, niet doelmatig achtte. De logica behandelt met de metaphysica de
meest afgetrokken onderwerpen, waarbij verreweg de meeste menschen volstrekt
niet hun aandacht kunnen bepalen. ‘Daarom is het, zei S p r u y t , zeer raadzaam aan
te toonen, dat de drooge logische beschouwingen inderdaad van practische toepassing
kunnen zijn. En hoe zal men dit doen, als men alles, wat niet in het systeem behoort,
ten strengste uit de voordracht weert? Dan mag men niet, zooals de schrijvers van
Port-Royal, plaatsen ontleenen aan redenaars en wijsgeeren, om daarin de logische
fouten aan te wijzen gehuld in een vorm, die zelfs kundige en nadenkende menschen
zou kunnen bedriegen. Want daardoor zou men vervallen in wat G e u l i n c x de
“rhapsodie” noemt, d.i. het een en ander aan rhetorica en metaphysica ontleenen.
Evenmin mag men dan in het hoofdstuk over de bepalingen wijzen op het verschil
tusschen zaak- en naamdefinities, in dat over de divisie op de tegenstelling tusschen
wezenlijke en toevallige eigenschappen. Want in beide gevallen zou men den voet
moeten zetten op het verboden terrein der metaphysica.’ S p r u y t was te practisch
om een logica, die enkel logica wil zijn en die dus onmogelijk de groote massa der
studenten zou kunnen boeien, voor aanbevelingswaardig te houden.
Door een enkel voorbeeld wil ik dit toelichten. Op treffende wijze weet S p r u y t
het onderscheid tusschen het distributief en het collectief gebruik van algemeene
namen aan de politieke ontwikkeling zijner hoorders dienstbaar te maken. ‘Zeer
geliefd’, lezen wij op blz. 73 van het voor ons liggend boek, ‘zeer geliefd bij groote
vereerders der democratie is het volgend betoog, waardoor men tracht aan te toonen,
dat de menschheid het zeer goed zou kunnen stellen zonder groote mannen. Als
C o l u m b u s niet geleefd had, was er niets verloren, zegt men. Want dan had een
ander Amerika ontdekt. Als N e w t o n niet geleefd had, was er
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niet veel verbeurd. H u y g e n s of een ander had dan de gravitatieleer ontdekt. Kortom
elk groot man had gemist kunnen worden. Dit geeft de lezer toe. Elk groot man kan
gemist worden, omdat er nog anderen zijn, die hem in geestesgaven evenaren of zelfs
overtreffen. Doch de sophist neemt den schijn aan, alsof hij bewezen had, dat alle
groote mannen kunnen gemist worden en vraagt triomphantelijk: Waarom zal men
dan zooveel eer bewijzen aan groote mannen, als het menschelijk geslacht het even
goed kan stellen zonder hen? Indien ze gelet hadden op het verschil tusschen het
distributief en collectief gebruik der algemeene namen, zou dit sophisme hen niet
hebben bedrogen, dat inderdaad van dezelfde kracht is als het volgende: Elke hoek
van een driehoek is kleiner dan twee rechte hoeken; derhalve zijn alle hoeken het;
de som der hoeken is dus <2 R. Elk groot man kan gemist worden; alle groote mannen
kunnen gemist worden; derhalve kan de geheele groep der groote mannen gemist
worden.’
S p r u y t placht een loopje te nemen met den Nederlandschen wetgever, die in
1876 de logica voor onze jeugdige studenten maakte tot wat zij in hun huiselijke taal
een ‘liefhebberijvak’ noemen, en die dus waarschijnlijk vermoed heeft, dat deze
wetenschap voor hen aantrekkelijk genoeg is om hen te ontslaan van de verplichting
daarmede kennis te maken. ‘De ervaring, zegt S p r u y t , aan wier getuigenis wij nog
meer hechten dan aan eenige autoriteit, zelfs van den Nederlandschen wetgever,
schijnt met zekerheid te bewijzen, dat die wetgever zich vergist heeft. Het afschaffen
van de verplichting om de colleges over logica te houden heeft ten gevolge gehad,
dat die lessen onverplicht alleen bezocht worden door enkele weinigen, wier
wijsgeerige aanleg hen ook wel in staat zou stellen zonder college hun weg door de
boeken te vinden, terwijl de groote menigte ten aanzien van het bestaan van logica
en wijsbegeerte in een toestand van zalige onbewustheid verkeert.’
Het spreekt wel van zelf, dat deze staat van zaken voor de toekomst der beschaving
van een volk bedenkelijk is. Laat ons dus hopen, dat het leerboek van S p r u y t in
ruimen kring verspreid en gelezen worde. Hier zij het mij vergund een aanmerking
aan het adres van onze Nederlandsche uitgevers te maken. Door een toeval is het
boek van S p r u y t in mijne handen gekomen. Van ieder werk over philosophie, dat
in Duitschland of Frankrijk verschijnt, krijg ik oogenblikkelijk twee of drie
exemplaren in huis. Tot op den dag van heden 28 April 1904 is mij van S p r u y t ' s
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logica geen enkel exemplaar op zicht toegezonden. Aan de redactie van dit tijdschrift
werd het boek niet ter recensie, gelijk toch gebruikelijk is, aangeboden. In strijd met
onze gewoonte heb ik nogtans in het belang der zaak op de verschijning van dit
nieuwe werk de aandacht willen vestigen.
V.D W.
Wat is het spel der kinderen? De verhouding er van tot de opvoeding en
het onderwijs. Een physiologische vraag door J o h n S t r a t c h a n , M.D.
- Amsterdam. Va n H o l k e m a en Wa r e n d o r f .
De vertaalster van bovengenoemd Engelsch boekje, Mevrouw H.C. S i e w e r t s z
v a n R e e s e m a - d e G r a a f , vertelt in haar voorwoord, dat zij haar exemplaar
aan A l e x a n d e r H e r z e n , professor in de physiologie te Lausanne, te lezen gaf.
Deze geleerde werd getroffen door de waarheid en klaarheid van dit werkje, en
besloot het in het Fransch te laten vertolken.
Inderdaad is het een nuttig boekje, waarin vele treffende waarheden voorkomen,
die onder de aandacht van ouders en onderwijzers verdienen gebracht te worden.
Laat mij met een enkel woord dit oordeel staven. Knappe menschen kunnen soms
ontzettend dom zijn. Zoo bespeuren wij op bl. 45 dat de zeergel. Dr. E.H. Clarke
tegen overspanning van het brein der kinderen ijvert, en daarin heeft hij zeer zeker
gelijk, maar de wijze, waarop hij aan zijn waarschuwing klem tracht bij te zetten, is
volstrekt niet boven bedenking verheven. ‘Wanneer de schoolmeester, zegt hij, zijn
leerlingen overwerkt, gebruikt hij krachten voor de hersens, die voor de ontwikkeling
van het lichaam noodig waren. Hij gebruikt voor do studie van Latijn, Grieksch en
scheikunde krachten, die moesten gebruikt zijn geworden voor de vorming van bloed,
spieren en zenuwen. Het gevolg hiervan is: monsterlijke hersens en een teer lichaam,
buitengewoon sterke arbeid van de hersens en buitengewoon zwakke spijsvertering,
vlugge denkers met trage ingewanden, verheven gevoelens en zwakke zenuwen.’
Dit alles is al zeer dwaas. De ziekte der geleerden ware vrij wat gemakkelijker te
dragen, indien op die wijze tusschen geest en lichaam een afscheiding ware te maken.
Onze auteur zegt dan ook terecht: ‘Als men een jong orgaan overwerkt, zal het nooit
monsterlijk sterk worden. Ik geloof niet dat “groote gedachten en verheven gevoelens”
in een school gekweekt worden, waar ter zelfder tijd zwakke lichamen met slechte
spijs-
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vertering, slecht werkende ingewanden en zenuwachtige aandoeningen gevormd
worden.’
Om die reden wenscht Dr. S t r a t c h a n , dat aan het kind overvloedig gelegenheid
worde geschonken om te spelen.
Onder spel verstaat hij: iedere door neiging veroorzaakte, vrijwillige oefening van
het kind, welke genot verschaft. Soms heeft een kind groote voorkeur voor zeker
soort van spel. Wanneer aan zulk een kind wordt toegestaan om de wet van zijn
natuur te volgen, dan is het mogelijk, dat er een genie opgroeit, een mensch bij wien
een of meer vermogens hooger ontwikkeld zijn dan bij andere menschen. Twee
factoren toch zijn noodig om zulk een gevolg te bereiken: ten eerste een aangeboren
groote aanleg, die een bizonderen graad van ontwikkeling mogelijk maakt, ten tweede
oefening, zonder welke de kiem niet tot rijpheid komt. De eerste van die factoren
ligt geheel buiten onze macht, doch wanneer we hem ontmoeten, dan moeten we
hem waardeeren en verplegen. Het bezit van een zeer bizonderen smaak is een
kostbaar kapitaal; het mag dus een laakbaar misbruik heeten door een verkeerde
opvoeding een natuurlijke neiging te dwarsboomen. Met onze wet op leerplicht,
waarbij alle kinderen van zekeren leeftijd genoopt worden een bepaald aantal uren
per dag stil te zitten en zich het hoofd met nuttige kundigheden te laten volpompen,
zou er van een genie als Wa l t e r S c o t t niet veel terecht zijn gekomen. Op bl. 71
lezen wij, dat S c o t t betrekkelijk zelden de school bezocht; hij gebruikte zijn tijd
om te praten met oude boeren van dat distrikt, waar hij het grootste deel van zijn
jeugd doorbracht; gretig luisterde hij naar de boeiende verhalen, die zij hem deden;
ieder romantisch of ridderverhaal, dat hij kon bemachtigen, verslond hij: toen hij 13
of 14 jaar oud was, was het zijn lievelingsbezigheid om met zijn vriend J o h n
I r v i n e naar een afgelegen plek bij Arthur's seat of Salisbury crags te gaan, waar
ze uren bezig waren romances samen te stellen voor elkanders genoegen. Zoo was
ook N e w t o n een luie en onoplettende scholier, omdat zijn geest zich bezighield
met onderwerpen, die hem dieper belang inboezemden dan de lessen van den meester
vermochten te doen. Hij deelde niet in het spel van zijn kameraden, maar was
voortdurend in de weer met behulp van kleine zagen, hamers, beiteltjes allerlei soort
van gereedschap saam te stellen. Zoo wordt bizondere geestelijke ontwikkeling
voorafgegaan en zelfs voortgebracht door een buitengewone mate van oefening,
welke al spelende door het gebruik van bepaalde vermogens verkregen wordt.
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Spel en werk vormen niet, zooals men meestal denkt, een tegenstelling. Zij staan in
dezelfde verhouding tot elkander als de knaap en de volwassen man; het spel is de
onrijpe vorm van het latere ernstig levenswerk. ‘Het komt veel voor, lezen we op bl.
89, dat zij, die om een slechte gezondheid of eenige andere reden niet schoolgaan
en hun eigen neiging wat studie betreft volgen, in latere jaren geestesgaven ten toon
spreiden, die hen de bewondering der wereld doen oogsten’. Dit beteekent, dat spel,
wanneer het niet door schooltucht wordt tegengegaan, in vele gevallen werk van de
beste soort voortbrengt; immers studie, die uit een natuurlijke neiging voortspruit,
valt zeer zeker onder wat volgens de hier boven gegeven bepaling spel moet worden
genoemd.
Naarmate de mensch, zoo lezen wij op bl. 97, meer kennis verkrijgt van de wetten
van het leven, krijgt hij minder vertrouwen in zich zelf en meer in de natuur. Laat
ons dus wel overwegen wat wij doen, eer wij aan onze kinderen een onderwijs
opdringen, waarvan zij toonen afkeer te hebben. Men meent vrij algemeen, dat
kinderen niet veel van leeren houden. Dit is een dwaling. De tegenzin in leeren wordt
niet veroorzaakt door de stemming van hen die jong zijn, maar door de manier van
onderwijzen van hen die volwassen zijn. ‘Ik geloof, lezen wij op bl. 103, dat ieder
onderwerp dat kinderen en jongelieden kunnen bevatten door hen met genoegen zou
geleerd worden, indien het zoo werd onderwezen, dat het verstaanbaar en belangrijk
was en de lessen er in niet te lang duurden.’ En op bl 107: ‘de wetenschap en de
klassieken, ja zelfs cricket en voetbal zullen door een kind gehaat worden en daardoor
niet geleerd, wanneer men bij het onderwijs de neiging van het kind voorbij ziet en
het dwingt tot arbeid, die de perken van zijn lust te buiten gaan.’
Zoo is het inderdaad. Men zoeke geen heil bij schoolwetten en reglementen en
examens, maar zorge voor verstandige onderwijzers, die het kind liefhebben en de
eischen van het kinderlijk gemoed eerbiedigen. Mevrouw v a n R e e s e m a heeft
ons volk een dienst bewezen door nogmaals de aandacht te vestigen op paedagogische
waarheden, welke in de theorie heden ten dage meestal gehuldigd, maar in de practijk
schromelijk verwaarloosd worden.
V.D.W.
K a r l K a u t s k y . Thomas Morus en zijn Utopie. Vertaling van J.F.
A n k e r s m i t . Uitgever A.B. S o e p , Amsterdam.
K a u t s k y beweert, dat M o r e ' s opvatting van het socialisme tot het jaar 1847,
toen M a r x en E n g e l s met hun historisch
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materialisme en hunne staathuishoudkundige dogma's te voorschijn traden,
bevredigend mocht heeten. Maar H o u s t o n S t e w a r t C h a m b e r l a i n vraagt
op bl. 835 van zijn indrukwekkend boek: ‘Die Grundlagen des neunzehnten
Jahrhunderts’ wat er gemeen kan zijn tusschen het denken van die twee zeer begaafde
Joden en dat van den door en door aristokratischen, fijngevoeligen M o r e , een man,
wiens onuitputtelijke humor zijn boezemvriend E r a s m u s prikkelde om den lof
der dwaasheid te schrijven, een man, die in aanzienlijke staatsambten, ten slotte als
speaker van het Parlement en als kanselier van het Rijk, groote wereldkennis had
opgedaan, een man die vrijmoedig en ironisch, met volle recht, de maatschappij van
zijn tijd als een samenzwering der rijken tegen de armen geeselde en een andere op
echt Germaansche en echt Christelijke grondslagen te vestigen maatschappij te
gemoet zag. M o r e vatte het sociale probleem geheel practisch aan, op veel
practischer wijze dan vele socialisten van den huidigen dag. Hij eischte verstandige
bebouwing van den grond, toepassing van de voorschriften der gezondheidsleer op
het lichaam en in de huizen, hervorming van een barbaarsch strafstelsel, inkrimping
van arbeidsuren, geestesbeschaving en edel tijdverdrijf onder het bereik gebracht
van allen. M o r e was niet republikein, maar royalist, schoon hij zich tegen het toen
opkomend koninklijk absolutisme met oud-Germaansche kracht verzette. Hij pleitte
voor onbeperkte godsdienstvrijheid, maar was niet, zooals onze hedendaagsche
socialisten, een vijand van den godsdienst. Wat dus M o r e van M a r x scheidt, is
niet een verschil van tijd, maar, volgens H. S t . C h a m b e r l a i n , een tegenstelling
van ras, de tegenstelling tusschen het vrijheidlievend Germanisme en den geest van
het Jodendom. ‘De Engelsche arbeiderspartij van den huidigen dag, met name zulke
mannen als W i l l i a m M o r r i s , staan dichter, zegt C h a m b e r l a i n , bij M o r e
dan bij M a r x en hetzelfde zal zich ten opzichte van de Duitsche socialisten
openbaren, zoodra zij op vriendelijke, maar nadrukkelijke wijze hunne Joodsche
leidslieden zullen hebben uitgenoodigd zich voortaan enkel met de aangelegenheden
van hun eigen volk te bemoeien.’
Ik zal niet beweren, dat dit laatste zeer hoffelijk is gezegd. Enkel de Joodsche
socialisten trouwens hebben zich de woorden van C h a m b e r l a i n aan te trekken.
Het ligt voor de hand, ook al wil men niet hatelijk zijn, een parallel te trekken tusschen
het door de duizend en een verordeningen van den Talmud geknevelde bestaan van
den orthodoxen Jood en het leven in het socialistische slavenhuis, hetwelk ons mannen
als
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M a r x en E n g e l s , die met den godsdienst hunner vaderen gebroken hebben,
trachten aannemelijk te maken. Hun leus is: laat u aan handen en voeten binden en
ge zult het paradijs binnentreden. Te recht is opgemerkt dat het socialisme, hetwelk
zich zonder hierarchie en primaat bezwaarlijk zou laten invoeren, in de Katholieke
kerk van Augustinus zijn voorbeeld en ideaal ziet, mits de diepe en edele geest van
Augustinus er eerst worde uitgedreven en enkel de straffe organisatie overblijve
Als we afzien van de gebreken, welke boeken van socialisten schier onvermijdelijk
aankleven, als we ons niet laten storen in het genot der lezing door het op ieder
bladzijde wederkeerend eentonig gepraat over uitbuiters en uitgebuiten, als we ons
niet willen ergeren aan leelijke verdachtmakingen (b.v. op bl. 172 wordt de brave
F r o u d e , die wakkere strijder voor het recht en tegen schandelijk kapitalistisch
onrecht, omdat hij een ‘burgerlijk’ geschiedschrijver is, van bewuste leugenachtigheid
beticht), als wij ten slotte door de vingers zien, dat de ideale drijfkrachten der
menschelijke natuur stelselmatig geloochend worden en dat dus om geen prijs bij
den strijd tusschen catholicisme en protestantisme andere dan stoffelijke belangen
mogen op het spel hebben gestaan, dan moeten we verklaren, dat voor de rest
K a u t s k y knap werk heeft geleverd en dat zijn boek kennismaking verdient.
De heer Ankersmit heeft ons een goede vertaling bezorgd.
V.D.W.
Bloemlezing uit G u i d o G e z e l l e ' s gedichten. Amsterdam, L.J. Ve e n .
Dr. J. A l e i d a N i j l a n d heeft dezen bundel samengesteld ‘om G e z e l l e ' s
gedichten te brengen in ruimer kring dan tot heden is bereikt.’ Zonder twijfel is tot
kennismaking met den vromen, fijngevoeligen Vlaamschen zanger, met diens liefde
voor de natuur, met zijn heerlijke gave om overal, ook in het kleinste, de schoonheid
der schepping terug te vinden, Dr. N i j l a n d ' s bloemlezing bij uitstek geschikt.
Hare rijke keus toont ons den ganschen G u i d o .
Ofschoon G e z e l l e ' s poëzie minder rijk is aan zuiver-Vlaamsche, voor den
Noord-Nederlander onverstaanbare woorden, dan die van vele zijner jongere
landgenooten, toch dwaalt bij menig gedicht van dezen bundel het zoekend oog van
den lezer naar den voet der bladzijde in de hoop dat de uitgeefster, die hem in hare
voorrede beloofd heeft ‘hier en daar een enkel minder bekend woord’

Onze Eeuw. Jaargang 4

489
te zullen verklaren, hem helpen zal. Niet zoo heel zelden echter stelt hem dat
vertrouwen te leur. Dr. N i j l a n d heeft misschien de kennis onzer
Noord-Nederlandsche lezers wat hoog aangeslagen. Of wilde zij bepaald weinig
aanteekenen? Ook dan had wellicht nog plaats gewonnen kunnen worden, indien zij
ééns verklaarde woorden als zaan, bedegen enz. niet telkens weer had verklaard, en
des noods had vertrouwd, dat ook een Noord-Nederlander wel weten kan, dat boeien
schuren zijn, en dat de bokkende bossen van een kar ook ‘stootende naven’ zouden
kunnen heeten.
Het zou ons van harte verheugen indien weldra een tweede druk van dezen bundel
aan de uitgeefster de gelegenheid schonk hare welkome toelichtingen iets uit te
breiden.
K.K.
H. B l i n k . Geschiedenis van den boerenstand en den landbouw in
Nederland, II. Groningen, Wo l t e r s , 1904.
Het tweede deel dezer ‘studie van de ontwikkeling der economische, maatschappelijke
en agrarische toestanden voornamelijk ten plattenlande’ is spoedig op het eerste
gevolgd. In meer dan 550 bladzijden brengt het de geschiedenis van den boerenstand
en den landbouw in beeld tot op onzen tijd. Wat hier verricht werd ‘was pionierswerk’,
zegt de auteur in zijn voorbericht en als zoodanig worde het, bij gebrek aan andere
werken van dezen aard, hier te lande ook beschouwd. Steunend op zijne
verbazingwekkende belezenheid, gaf de schrijver een samenhangend overzicht van
wat er tot in onzen tijd over deze aangelegenheden in haar vollen omvang is bekend
geworden. Al is dit overzicht hier en daar wat oppervlakkig, al is de schrijver blijkbaar
niet van alle hier behandelde zaken voldoende op de hoogte, zijn werk verdient als
legger grooten lof en dankbare erkentelijkheid. Niet alleen zakelijke maar ook
letterkundige bronnen werden door hem gebruikt; slechts op ééne soort van bronnen,
de uitgebreide pamfletliteratuur, schijnt hij niet gelet te hebben. Anders is alles wat
in bijzondere en lokale studiën, gewestelijke verzamelingen en algemeene werken
van economischen of statistischen aard te vinden was in dit boek verzameld en in
onderling verband gebracht. De opgaven omtrent bijzondere literatuur over een of
ander belangrijk onderwerp zullen door deskundigen dankbaar worden aanvaard.
Aan een werk als dit mag niet de eisch worden gesteld, dat het op alle punten met
wetenschappelijke volledigheid inlichting verstrekt. Men mag er alleen van verlangen,
dat het geeft, wat de schrijver bedoelde te geven en wat hij ook werkelijk heeft
gegeven:
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‘verstrooide bouwsteenen van heinde en ver’ bijeengebracht en tot een ‘zelfstandig
geheel’ verwerkt. Dit op zichzelf is reeds een belangrijke zaak, die de verschijning
van het aangenaam leesbare boek met ingenomenheid doet begroeten.
P.J.B.
P.H. v a n d e r K e m p . De Belgische omwenteling in Luik en Limburg,
tot aan het verlies van Venlo in November 1830. (met een deel Bijlagen).
's Gravenhage, Va n d e r B e e k , 1904.
Generaal W ü p p e r m a n n , die het boek met een voorwoord bij het publiek inleidde,
maakt daarin terecht de opmerking, dat in archieven en particuliere verzamelingen
nog veel voorhanden is wat tot toelichting van belangrijke gebeurtenissen kan dienen
en daarom uit de kisten en van de zolders der niet altijd belangstellende bezitters
verdient te voorschijn gebracht te worden. De schrijver, kleinzoon van generaal
D i b b e t s en zoon van een Nederlandsch officier in die dagen te Antwerpen en
Maastricht in garnizoen, deed voor zijn vader en zijn grootvader wat hij kon doen
op grond van de door hen aangeteekende bijzonderheden. Wie zich herinnert, dat
alleen de krachtige houding van D i b b e t s tegenover ontmoediging, al te groote
voorzichtigheid en verraad Maastricht en daarmede ten slotte onze geheele
tegenwoordige provincie Limburg voor Nederland bewaard deed blijven, zal met
ingenomenheid deze bijdrage tot de geschiedenis dier dagen ontvangen. De hier
verstrekte gegevens, hoewel wat eenzijdig gekleurd en met weinig kritiek
bijeengeplaatst, kunnen bijdragen tot betere waardeering van wat D i b b e t s en de
zijnen door voorbeeld en leiding in die veelszins droeve dagen hebben verricht.
P.J.B.
G. H u l s m a n . Karakters en Ideeën. Met vier portretten. Haarlem,
V i n c e n t L o o s j e s , 1903.
Deze studies - eerst verschenen in de Stemmen voor Waarheid en Vrede, en
handelende over L o d e w i j k II van Beieren, M a e t e r l i n c k , I b s e n en To l s t o ï
- ‘werden met piëteit samengesteld en met liefde in verschillende steden van ons
land voorgedragen’, en worden thans tot een bundel vereenigd ons publiek aangeboden
als ‘vóór alles karakterstudies’. Aldus de Voorrede.
Heeft men voor dezen bundel met een goed geweten slechts
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een kwartier tijd, dan kan men er met betamelijken lof van spreken. Bij het
doorbladeren toch bespeurt men hier aldra een verbazingwekkende belezenheid en
een langademige waardeering en bewondering, die, om ook in den lezer een even
joyeuse bewondering te wekken, zich bedient van een ietwat pathetische en toch
gemakkelijke taal. Bemerkt men daarbij dat bij het uitspreken van een oordeel de
maatstaf van het Christendom wordt aangelegd, dan kan men met een gerust geweten
het boek van 297 bl. sluiten en 't een goede ontvangst bij het publiek toewenschen.
Leest men het echter, dan begint men al spoedig het hoofd te schudden. En daar
ik het niet bij doorbladeren mocht laten, is mij 't zeker van weerszijden twijfelachtig
genoegen beschoren den mij bevrienden schrijver op zijn feilen te wijzen. En deze
blijken bij het lezen te zijn juist wat men bij het doorbladeren bewonderde.
Belezenheid; goed, als deze dient om eigen overtuiging te steunen, te onderstrepen
of te verdedigen, maar niet om die onkenbaar te maken onder een opeenstapeling
van citaten - zooals hier 't geval is. De voorrede begint: ‘een bekend schrijver heeft
eenmaal gezegd’, en we hebben nog geen twee bladzijden gelezen, of we vernamen
reeds wat een twintig groote mannen, van P l a t o tot N i e t z s c h e toe, van 't geval
zeiden, zoodat de vraag zich opdringt: ‘waar blijft de schrijver?’
Bewondering; nog beter, want zonder haar geen zuiver oordeel, maar als deze zich
nu ook vergaapt aan 't alleronbelangrijkste, dan wordt ze een miskenning van alle
proporties. Zoo wordt Lodewijk II bewonderd - als ruiter! Best, maar zie nu eens
hoe de bewondering er met den schrijver van doorgaat: ‘Men moest hem zien te
paard; - vooral te paard. L o d e w i j k was een geweldig ruiter. Men moest hem zien,
gevolgd door een eerewacht van adjudanten, op zijn Erda langs de oevers van den
Plansee; op zijn Ortwina in de dalen van Garmisch; op zijn Gerda in de bosschen
van Berg; op zijn Lucretia, een zeldzaam schoon en veel bewonderd dier, als hij
revue hield over de troepen van Beieren. Men moest hem zien op zijn Nikur, Erna,
Eboli, Yelva, Wala, Regina, Hildolf, Wuluspa’ - oef! daar zijn we het heele circus
door! pardon, 't is de stal van een koning! dus eerbiedig verder -: ‘en zooveel andere
edele paarden, op zijn Antigone en Hugibert, vliegende in duizelingwekkende vaart...’
(bl. 10) ja, 't is om er duizelig van te worden, zoo'n gevlieg! En evenals den ruiter
L o d e w i j k , moet men den mysticus M a e t e r l i n c k bewon-

Onze Eeuw. Jaargang 4

492
deren. ‘M a e t e r l i n c k kent alle mystieken... Hij laat Dionysius redekavelen... Hij
laat R u y s b r o e c k knutselen... Hij gunt P a s c a l zijn heldere onderscheidingen...
Hij schenkt C a r l y l e zijn hartstocht... Hij laat N o v a l i s zijn geloof... Hij gunt
P l a t o zijn ideeën... (bl. 79)’ en voor den ademloos toekijkenden lezer wordt
M a e t e r l i n c k een reus die op een ideeënkermis zóó speelt met de zwaarste
gewichten der mystiek, dat de lezer er doezelig van wordt.
Dat er zoodoende van een kalm oordeel weinig komt is duidelijk. Bij I b s e n , die
hier in 't Duitsch schrijft en dicht als een oer-Germaan, nog het meest, maar bij
To l s t o ï al heel weinig. Want zoomin als de opsomming van de negen zijner nog
levende kinderen: Nicolaas, Sergeï, enz., helpt ons daarvoor de vermelding: ‘To l s t o ï
blijft nu reeds meer dan 20 jaren lang pal staan voor zijn overtuiging’ (bl. 296). Heel
merkwaardig; maar of die overtuiging nu is de eenig-ware christelijke, in tegenstelling
van de onware der Grieksche, Roomsche en Protestantsche kerken - zooals Tolstoï
wil - daarop missen we het antwoord. En ik geloof ook te weten waarom we dat
missen, en deze bundel niet kan voldoen. Omdat deze opstellen nog geheel en al hun
oorspronkelijk karakter hebben behouden: d.i. het zijn toespraken en geen studies.
Zij zijn er op berekend om gehoord, niet om gelezen te worden. Vandaar ook 't ruim
gebruik er in gemaakt van oratorische herhaling, die voor den hoorder vaak even
noodig en aangenaam, als voor den lezer vermoeiend is. Een ‘lezing’ leent zich
gewoonlijk niet om te lezen, gelijk omgekeerd menige studie, die men met
zielevreugde las, vaak ongeschikt is om te worden ‘voorgedragen’.
G.F.H.
Mevrouw E. O v e r d u y n - H e y l i g e r s . Gewetenswroeging.
Oorspronkelijke Indische Roman. Rotterdam. W.L. B r u s s e .
Dat dit boek een indisch boek is bemerkt de lezer doordat hij telkens op
onverstaanbare woorden stuit, waarvan hij vermoedt dat 't misschien wel maleisch
heet. Tenminste alleen in het tweede hoofdstuk stond ik te kijken voor de volgende
onvertaalde woorden: sambalans, loddeh, bedak, kondé, kembang gojangs,
tjempakka's, kenanga's, sampiran, kawoongpietjis, brandals, koetang, goedang,
katjang goreng, tjempakka telor, goena goena, - en midden in 't hoofdstuk op bl. 35
hield ik maar op aan te teekenen. Ik vertrouw ook wel dat de schrijfster geen fouten
zal gemaakt hebben - maar of 't
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nu beleefd is een lezer in een veertien bladzijden voor zóóvele raadselen te plaatsen?
Waarom ook deze woorden niet vertaald, zooals zoovele zinnetjes der inlanders? Of
waarom maar niet hollandsche equivalenten er voor gezocht?
Dat dit boek een oorspronkelijk boek is, dat kan met 't oog op de taal niet grif
toegestemd worden. Integendeel. Lang afgesleten cliché's moeten nog al eens dienst
doen. De mailboot b.v. heet nog trouw ‘dat brooze vaartuig’ (bl. 13). Oorspronkelijk
nòch mooi is een zinnetje als: ‘'t was zes uur geworden, het oogenblik, dat de zon
voor een half etmaal over de andere zijde des aardbols haar verkwikkenden lichtgloed
uitgiet’ (bl. 34). Dit is alleen om te proesten. Evenzoo 't volgende: ‘De muziek speelde
de ouverture van Ephigénie zoo meesterlijk, dat men inderdaad G l ü c k s (!)
compositiën de renommé van hemelsche muziek niet zou kunnen onthouden’ (bl.
85). Dit is nu van die gesuikerde nonsens, welke sommige menschen inderdaad met
smaak verorberen, zonder dat hen de winderigheid er van hindert, terwijl toch niet
het min of meer meesterlijke spel, maar de muzikale waarde aan G l u c k 's werk het
passend adjectief moet geven. Zóó hinderde mij telkens de cliché dat de vrees er
voor soms het genot van mooie passages bedierf. B.v. toen ik de goede
natuurbeschrijving las: ‘hij stak de lamp op, nam een boek voor zich en begon te
rooken... Doodstil lag het landschap voor hem; doorschijnende, ijle wazen stegen op
uit de aarde en stuwden voort in de diepe duisternis, geruischloos en geheimzinnig,
slechts begeleid door de geluiden van den tropischen nacht’ (bl.91) toen kreeg ik
werkelijk de angst: ‘als nu maar niet de natuur haar rechten op hem doet gelden’ en
ik uit de mooie, opgewekte stemming daardoor weer verplaatst werd in de slaperige
wereld der clichétaal - en werkelijk, de volgende bladzijde daar was de natuur met
haar rechten! Heel jammer, want de indische natuurbeschrijvingen zijn toch vaak
zeer mooi in dit boek. Ook is, me dunkt, de teekening van de indische maatschappij
en van den inlander zeer goed.
Dus is het dan toch nog wel een indische roman? Nu, 't gaat er romantisch genoeg
toe. Een resident krijgt zijn eigen dochter, uit een vroeger wild huwelijk, aan huis als gouvernante! Mevrouw v a n W i j c k , een lief vrouwtje, wordt door een
tooversmeerseltje ‘minjak pellet’ verliefd gemaakt op hem van wien ze eigenlijk niet
houdt... Dan, changement de décor, en we zijn ineens in Zwitserland, waar boven
op de bergen na de behoorlijke flauwval-scènes en eau-de-cologneflesschen de in
haar eer herstelde dochter van den resident
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haar in Indië afgewezen minnaar hervindt. Dat is alles werkelijk heel aandoenlijk
om te lezen. Ze trouwen en gaan wonen op Dennenoord dat in onvervalschte
advertentie-stijl ons aldus wordt geteekend: ‘Kosten noch moeite had v a n We s s e m
gespaard om het geheel een statig, maar tegelijk vriendelijk aanzien te geven... Bij
de stoffeering was reine eenvoud aan overvloedige weelde gepaard’ (bl. 300).
En tegenover deze idylle, de tragedie van de minjak pellet - met welk bijgeloof ik
van harte lach, zeker omdat ik nog nooit in Indië was en dus volgens de schrijfster
hierover niet mag meepraten - die 't huwelijk- en levensgeluk van Mevr. v a n W i j c k
verwoest, maar ook heel aandoenlijk om te lezen.
G.F.H.
K.G. B r ö n d s t e d . Niels Glambäk. Vert. v. Mevr. B. d e G r a a f f - v.
C a p e l l e . Baarn, Hollandia Drukkerij, 1904.
Dit boek is weer een van die verrassingen, waaraan de literatuur van het Noorden
tegenwoordig zoo rijk is en die, als soms een vlucht meeuwen op een mistig
hollandsch grachtje, een atmosfeer van vrijheid en frischheid meebrengen. Wie is
die B r ö n d s t e d en hoe is zijn boek in 't Deensch? Geoorloofde vragen, als men
zijn boekenrekeningen - want die Noordsche boeken zijn duur! - en zijn boekenkasten
tot in 't oneindige kan verlengen, maar waarop ik op 't oogenblik geen antwoord heb.
Toch waag ik te beweren dat het oorspronkelijke minder rijk in drukfouten is dan de
vertaling, die zich anders vlot laat lezen.
Dus alleen een woord over den frisschen inhoud. Want vroolijk is deze niet vóór
alles, allerminst van die vroolijkheid wier naam eigenlijk oppervlakkigheid is. Men
kan N i e l s noemen den zoon van I b s e n ' s ‘Nora’ - hier (bl. 13) ‘Poppenkamer’
(Et Dukkehjem) genoemd van J o n a s I b s e n , zooals de ambachtsvrouwe van
Schreckenhorn I b s e n ' s naam radbraakt, gelijk ze met haar achterklap ieders naam
verknoeit. En stel nu dat die Nora een aristocratische van ouden huize is, die al maar
door wegloopt, en eindelijk, als ze door iedereen is weggeworpen, als een wrak
terugkomt om nu ook nog de toekomst van haar zoon te gaan bederven - zal N i e l s
haar dan als moeder moeten erkennen? De lezer moet het antwoord zelf maar vinden
in dit frissche boek. Alleen dit nog: zeldzaam goed kan B r ö n d s t e d de realiteit
weergeven, zoowel den echten aristocraat als den socialist, zoowel den krankzinnige
als den handelsreiziger, maar zijn realistische schilderingen
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zijn niet meer dan de lijnen waarmee hij 't Geheel componeert. Als compositie ook
is N i e l s G l a m b ä k een meesterstuk.
G.F.H.
M. R e e p m a k e r . L'Ecole des Rois. - Paris. P.V. S t o c k . 1904.
De schrijver zegt in zijn voorwoord: ‘C'est surtout aux princes que s'adresse ce livre’
en hij vervolgt, van de vorsten sprekend: ‘il est cestain que, si ce livre parvient à les
émouvoir et qu'ils daignent suivre mes conseils, une prospérité plus grande fleurivra
dans leur pays.... Ce que je viens d'écrire dans ce volume n'a encore jamais été dit et
le lecteur princier sera peut-être ébloui par la lumière inconnue émanant de ce livre’.....
Wat valt er dan wel te leeren in deze fransch-hollandsche vorstenschool? Dat een
koning en een koningin leven moeten in zelfopoffering voor hun volk, dat zij zoo
goed, zoo rechtschapen, zoo edel, zoo rein, zoo verheven moeten zijn als hun maar
te wezen mogelijk is, omdat zij - hoogstgeplaatsten - door al hun onderdanen worden
gezien en omdat hun voorbeeld tot navolging wekt; dat een land niet gelukkig kan
zijn onder een koning, die een slecht mensch is, noch ongelukkig onder de leiding
van een eerbiedwaardig vorst; dat dus een koning altijd en overal zichzelf, zijn lust
en liefde, zijn begeerte en streven heeft dienstbaar te maken aan het heil van zijn
land, dat hij moet willen zijn de dienaar van zijn onderdanen, moet willen leven voor
hun geluk. ‘La royauté est un sacerdoce’.....
Dàt is de strekking van dit boek. Is die les zóó nieuw, als de schr. ons wil doen
gelooven? Straalt er uit dit boek een nieuw licht?
Maar - dat punt daargelaten - hoe heeft de schr. ons van zijn denkbeelden trachten
te doordringen? Zóó heeft hij het aangelegd: er zijn twee (gefingeerde) naburige,
Europeesche rijken, het een bestuurd door een slechtaard, het ander door den braven
koning A m a u r y . Het land van den slechtaard is (de proef op de som!) een land,
welks burgers, zich spiegelend aan huns keizers voorbeeld, ontaarden. Het koninkrijk
van den brave... hier durft de schr. zijn eigen leer niet aan. Want in dit onder zoo
verheven leiding staand gebied komt een oproer voor; socialisten weten werklieden
op te ruien; er komt een werkstaking, die vele slachtoffers eischt; in de koloniën
wordt honger geleden; des braven konings voorstel om een hoogen drankaccijns te
heffen (zijn burgers
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zijn juist geen geheel-onthouders) en daardoor de koloniën te hulp te komen, wordt
met overgroote meerderheid in de beide Kamers verworpen. Zoo is het dus niet alles
‘pais en vreê’ onder de leiding van A m a u r y den brave.
Maar op den keper bezien is deze brave toch ook een heel zwak vorst. Eerst aarzelt
hij of hij wel den troon zal bestijgen. Maar.... een ietwat geheimzinnig persoon, de
dertigjarige wijze C o r n a r o , leest hem de les. En bij alle hachelijke gelegenheden,
wanneer men wenschen zou dat de brave koning zijn plicht zou kennen, roept hij om
C o r n a r o . Die komt dan tot hem en zijn gemalin een toespraak houden; zij drukken
hem met warmte de hand en doen precies wat hij wil. Hoe zou toch - zoo vragen wij
ons af - deze brave man geregeerd hebben, wanneer hij dien C o r n a r o niet gehad
had! En wat een baantje was het, Minister te zijn van dezen braven vorst! De
raadslieden der Kroon mogen praten als Brugman, één woord van C o r n a r o weegt
bij den koning meer dan alle vertoogen zijner verantwoordelijke Ministers. Straks
wordt het rijk gewikkeld in een oorlog met den slechten keizer, die natuurlijk
smadelijk verslagen wordt. Maar de brave vorst wil niet een flinke oorlogsschatting
heffen noch ook verder de vruchten der overwinning plukken. Goed zoo - juicht
C o r n a r o toe - wees edelmoedig. De Ministers bezweren A m a u r y verstandig te
zijn....; C o r n a r o triomfeert; de Ministers treden en bloc af; één dag is C o r n a r o
Minister; dan treedt een nieuw kabinet op. Maar de koning.... treedt af. Hij voelt zich
niet meer gedragen door de sympathie van zijn volk, dat hem niet meer begrijpt......
En dus? En dus komt het niet uit wat de schr. ons bewijzen zou: dat het genoeg
is, wanneer maar een koning rechtschapen is, om stroomen van gerechtigheid te doen
golven door heel zijn rijk, zoodat alle burgers gewonnen worden door en voor de
ideeële opvattingen van hun vorst. Neen, deze edele, maar o hoe onpractische
souverein wijkt voor de publieke opinie, die hij niet tot beter inzicht heeft kunnen
bekeeren.
‘Ce livre fut composé dans le but unique d'être utile aux rois, et par eux à l'humanité
entière’. Wij gelooven het gaarne, als de schr. het ons zoo plechtstatiglijk verzekert.
Maar wij kunnen toch onmogelijk dezen braven koning A m a u r y , die al maar door
naar de inblazingen van C o r n a r o luistert en niet veel meer doet dan het goed
meenen, wij kunnen hem onmogelijk als een model ter navolging bewonderen.
Daarvoor is hij te weinig mans.
H.S.
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[Derde deel]
Donkere dagen
Door Th. van Merwede.
Een sombere November morgen. Als een grauwe wade hing de mist over 't geboomte,
spreidde ze zich over de glooiende akkers. Het schemerde nog. De kille damp had
de afgevallen bladeren doorweekt, ze vastgekleefd aan den grond, ze lagen op den
weg als een glibberige massa; onder de boomen hadden ze zich opgehoopt en rook
men den vunzen lucht van 't half vergane. Beneden in het dorp dreunden acht doffe
slagen, en puffend, zijn stoom omlaag gooiend kwam de stoomtram aan uit de stad.
Er stonden er al te wachten, vrouwen in boersche kleeding en dienstmeisjes in vale
paletotjes en met verkleurde hoedjes op. 't Was Maandag, ze moesten naar de markt.
Langs den hollen weg, die steil afdaalt van het bovendorp naar beneden kwamen
er nog meer. Met groote passen, de breede voeten neêrzettend, sjokten ze naar
beneden, vrouw J a n s e n met den langen pelerine-mantel om en het fijn geplooide
cornetje nauwsluitend om het gerimpelde gelaat en vrouw S c h u t , een frissche
boerin van even in de dertig; aan den arm droeg ze haar breede korf waarover een
heldere rood en wit geblokte doek was gespreid; helder was ook haar witte muts, die
strak gesteven langs het hoofd in wijde golving zich kranste om de ooren en neerhing
in plooien boven den mantelkraag. Ook zij droeg nog
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de oude dracht van het land, en al ging ze niet meer zooals haar moeder met den
bonten omslagdoek over het paarsch katoenen jak naar de markt, toch had haar mantel
nog de voorouderlijke snit en bengelde het antiek gouden kruis nog aan haar
grootmoeders ketting om haar hals. Achter de beide vrouwen duwde een oude man
zijn kruiwagen voort, met moeite den last tegenhoudend op den hellenden weg. Naast
hem stapte, in korte pasjes klepperend met haar klompjes, een tenger kind van even
zes. Nog vóór de kromming van den steilen weg hoorden ze al de schel waarmêe de
tramconducteur aankondigde dat hij ging vertrekken, 't was hóóg tijd; de vrouwen
stapten wat aan en op een drafje klotsten nu de klompjes naast den kruiwagen. Toen
ze bij de kerk waren, proestte de stoom uit de locomotief, op 't punt van zich in
beweging te zetten, schel klonk het fluitje van den conducteur juist toen hij de
vrouwen in het oog kreeg, hij wenkte ze... ze haastten zich. Vlug hielp hij den ouden
man bij 't af- en opladen van zijn vracht, terwijl de vrouwen in den wagen stegen.
Op dat oogenblik kwam onbezorgd met rhythmischen tred en lachend gelaat een
jong meisje den weg af, en juist nog bij tijds wipte ze achter vrouw S c h u t aan op
de trede. ‘'t Heeft wêer een haartje gescheeld,’ zei de conducteur, nadat hij haar
vroolijk goeden morgen had beantwoord. ‘Zonder mijn rij je toch niet weg’, plaagde
ze, en het matrozenhoedje rechtduwend op haar golvende haren, stelde ze zich
tevreden met het enge plaatsje dat men haar inruimde, vlak bij de deur. 't Was er vol;
in 't midden van de bank, zich dringend tusschen de anderen, plofte vrouw J a n s e n
neêr, hijgend nog van 't inspannend haasten. ‘Goeie morgen vrouw J a n s e n !’ klonk
't uit veler mond, ‘goeie morgen samen,’ gaf ze terug en toen: ‘dag M i n a ’, tot een
boerenmeid die tegenover haar zat. Van onder 't matrozenhoedje keken twee heldere
kijkers onbeschroomd de rij van vrouwen en mannen langs, totdat ze, heel in 't verste
hoekje, een bekend gezicht ontdekten, en er een knikje werd gewisseld tusschen
L e n a , het dienstmeisje van villa Emma, en den onderwijzer, haar buurman op den
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berg. Ze was nog niet lang in betrekking, een stadsche, onbekend nog op het dorp.
Vrouw S c h u t toefde nog even op 't balkon, ze bleef toezien dat men haar zakken
behoorlijk oplaadde, ze neêrvlijde zonder de appels te kneuzen. Daarna knikte ze
den ouden man vriendelijk toe, en stopte ze het kind twee mooie appels in de hand.
Toen ze binnen kwam schenen alle plaatsen bezet, maar met een gemoedelijk ‘toe
maar’ schikte men wat in, de breede schoten voegden zich, de ellebogen sloten zich
nauwer aan het lijf, en er kwam plaats ook voor haar. Weêr luidde de schel af, en
snel glijdend over de klamme rails haastte de tram zich om den verloren tijd in te
halen. Naar buiten kijkend had L e n a den man met den kruiwagen opgemerkt; hij
moest wachten totdat de tram weg was om over de rails den berg weêr op te kruien.
‘Wa 'n stakkert’, zei ze tot vrouw S c h u t , die ook naar hem omzag.
‘Zeg dat wel’, antwoordde ze, ‘je mot er meêlij meê hebben, zo'n ouwe tobbert’.
‘Is dat kind van hem?’
‘Da's 'n kiend van zien dochter’.
‘'t Ziet er uut of 't nie genog kriegt’, zei nu de boerenmeid, die door vrouw J a n s e n
M i n a was genoemd.
‘'t Is altied zoo gellig’ zei vrouw S c h u t , ‘giester hè 'k ze bie ons aon de taofel
gehad, ze lustte haos niks; dan mo je mien T r u u s k e zien, die kan d'r anders wat
van, M e r i e t j e het aon 'n pikske genogt’.
‘Ze belieft zèker 'n kuukske of 'n beschuutje’, spotte M i n a , ‘'t is 'n jufferke, veuls
te fien veur gestampte pot’.
‘Meugelik 'n aortje nao vaortje’, meende vrouw J a n s e n .
‘Heurt de ouwe man nog wel is wat van M e r i e ?’
Vrouw S c h u t haalde de schouders op. ‘Nou in lang nie, ze is nie meer in de stad,
ze is nao den Haag’.
‘Nao den Haag?’ herhaalde M i n a op schamperen toon, ‘daor mot ze net wèze,
daor heurt ze tuus’.
‘Mit Mei is ze d'r nao toe gegaon’, vervolgde vrouw S c h u t , ‘ze kan daor meer
loon verdiene; nou, ze mot toch arbeije veur twee’.
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‘Zeg maor gerus veur drie’, merkte vrouw J a n s e n aan.
‘Van 't zomer is ze euver gewès’, hernam vrouw S c h u t weêr, ‘toe het ze veur
M e r i e t j e da mooie bonte kleedje met gebrach en hempjes mit kantjes en bruukskes
mit streukskes, ik krieg ze bie mien in de was; fien spul allemaol, maor niks weerd
veur zo'n kiend. 't Was mit Augustus toe ze d'r huur had gebeurd, toe hèt ze d'r vaoder
ook geld gegeve, maor nao dien tied niks meer’.
‘'t Is toch allerheilige gewés’, zei vrouw J a n s e n .
‘Och mins’ spotte M i n a , ‘geleuf maor nie da' ze dient in 'n deftig huus waor ze
d'r loon kriegt op z'n tied, ze zal wel aon 't scharrele zien op 'n andere menier. Toe
ze 't laos hier is gewès had ze 'n kleeding as 'n kaole medam, de haore gekruld en 'n
fien huudje d'r boven op geprikt, ze hiel d'r rokke bie mekaor en ze tippelde as 'n kat
euver de geut veur 't huus van d'r vaoder. Den anderen dag, toe kwam M e r i e t j e
bie ons tuus en witte wat ze zee: hè je mien moeder gezien; zee ze. Ons J a o n j e
vroeg of die daome d'r moeder was. Jao, zee ze, mien moeder is 'n daome!’ - M i n a
schaterde het uit.
‘Erm schaop’, zei vrouw S c h u t , ‘'t wit nie bèter’.
‘De grutzigheid zit er nou al in’, ging M i n a voort, ‘afijn, ze is toch van deftige
femielje, d'r vaoder is 'n heer. Ze zegge dat ie riek is en da M e r i e veul geld gestuurd
het gekregen toe ze in de kraom lag. Geld stuure dee die wel, maor van trouwe was
tie nie tuus. Mins, wa was d'r vaoder kwaod, hie wou de deern eers nie tuus hebbe;
d'r moeder die schreide maor’.
‘D'r moeder is d'r aon gesturve’, zei vrouw S c h u t , ‘weggeteerd is ze in 'n jaor
tieds....och mins a' je maor één kiend heb en ze duut dan zóó’....
‘Ze bin d'r eiges schuld aon,’ beweerde M i n a , ‘ze hebben d'r 'n hooveerdig ding
van gemaok; d'r vaoder liep al mit 'r te pronke toe 't nog 'n onneuzel kiend was.’
De conducteur kwam om zijn geld. ‘Zijn die zakken van u?’ vroeg hij, terwijl hij
voor vrouw S c h u t een gulden wisselde.
‘Mo je daor ook al cente veur hebbe?’

Onze Eeuw. Jaargang 4

5
‘Natuurlijk, 'n dubbeltje voor de twee, daar kun je niks tegen hebben.’
‘'t Is verdreid of 't mien op de rug gruuit,’ protesteerde ze, ‘vief cente ku je kriege.’
De conducteur lachte haar uit, hij hield zijn dubbeltje af. De anderen lachten meê.
‘Zo'n pin,’ schold er een, ‘twee vette vèrkes het ze in 't schot ligge en dan nog pingele.’
Vrouw S c h u t lachte nu ook, ze dacht aan haar varkens.
‘Murge slachte we den vetste,’ zie ze, ‘'k mot kruïe uut de stad metbrenge veur de
balkebrij’... en voort praatten ze onder het rijden naar de stad.
‘Mag ik meêloopen zoo ver?’ 't Matrozen hoedje keerde zich op zij.
L e n a knikte van ja. Hij was de jonge man uit den tram bij wiens ouders ze nu
en dan een avondje mocht komen, P e t e r noemde ze hem; 't was 'n stille jongen, nu
op weg naar zijn school. Ze moesten denzelfden kant uit. ‘'n Volle tram,’ begon hij,
‘ik kon me niet verroeren.’
‘Dat zit warm,’ zei L e n a , huiverend nu in haar dunne manteltje. ‘Ik had je ook
zoo gauw niet gezien; wat hadden ze weêr veel te vertellen, die boerinnen. Vroeger
kon ik ze haast niet verstaan as ze zoo bezig waren.’
‘En nou?’
‘Nou wel, of dacht je dat ik die steek niet had gevoeld over mijn haar en mijn
hoed?’
‘Die was niet op jou, jij bent 'n stadsche, maar het meisje waar ze 't over hadden
is er een van bij ons, en dáár kunnen ze 't niet van velen as ze zich kleedt zoo as jij.’
‘Ken je haar?’
‘Ja.’
‘Niet veel bizonders, he?’
Even zweeg hij. ‘Ze kon 't misschien niet helpen,’ zei hij zacht.
‘Nou zeg!’
‘'n Mooi meisje was ze met 'n fijn gezichtje, net haar vader.’
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‘Die stakkert met z'n kruiwagen?’
‘Ja; die man is lang onder dienst geweest en pas laat getrouwd; hoe hij aan zijn
vrouw is gekomen weet ik niet, maar ze hebben altijd gewoond in haar ouders huis
boven op den berg, vlak bij S c h u t , daar woont hij nóg, ze hadden maar dat ééne
kind.’
‘Waarom hielden ze dat niet bij zich?’
‘Och, dat is zoo van zelf gegaan. Eerst is ze gaan helpen zomers in een pension,
waar de menschen verlegen zaten; daar heeft ze van alles geleerd en toen vond ze
het thuis niet goed meer; ze wou geld verdienen, ze verlangde naar dingen die ze
thuis niet krijgen kon, ze wou naar de stad.’
‘En toen is 't mis gegaan?’
‘Ja.’
‘Met een heer?’
‘Dat weet ik niet. Ze is twee jaar thuis geweest; in 't eerste jaar is haar moeder
gestorven. Ze zou wel bij haar vader zijn gebleven, om het kind, maar ze wou graag
geld verdienen, en de ouwe man kon haar niets geven. Eerst heeft ze 't geprobeerd
hier in de stad, van den eenen dienst in den andere, ze was d'r goeie naam kwijt en
kon niet goed terecht komen; dat heeft ze twee jaar volgehouden. Zondags kwam ze
te voet naar buiten om het geld te sparen van den tram, alles voor het kind. Maar dat
ze as'n gemeene meid naar den Haag is gegaan is een leugen. Ik weet bij wie ze is.
Ze hebben haar hoog loon gepresenteerd bij deftige lui, dat weet ik zeker.’
‘Waarom heb je dat niet gezegd, toen die meid met dat brutale gezicht zoo leelijk
van haar dee?’
‘Ze zou me hebben uitgelachen.’
‘Dan had je haar den mond dicht kunnen maken as je 't zeker weet.’
‘Dat wou ik niet, ik heb laatst al woorden met haar gehad, het is of ze 't er om
doet, altijd als ze mij in den tram ziet, schimpt ze op dat meisje. Ik heb haar laten
praten, maar nou heb ik toch 't land aan mezelf, en ik wil niet dat jij kwaad van haar
zult denken.’
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‘Had ik 't geweten, dan had ik haar wel aangedurfd.’
‘Dat zou niet helpen, ze doet 't om mij te plagen.’
‘Jou?’ vroeg Lena, die iets vermoedde.
‘'k Heb vroeger met dat meisje geloopen,’ zei hij.
Er was iets in zijn stem dat Lena weerhield om verder te vragen; stil liep ze met
hem mee tot dat hun wegen scheidden. Hij sloeg links af, en L e n a verdween in het
drukke marktgewoel.
Langzaam, moeilijk kruide de oude man naar boven. Marietje had haar appels in den
zak gestoken en borg nu haar handjes weg onder den omgeknoopten doek. Dof staarde
ze voor zich uit, rood kleurde het kleine neusje tusschen de bleeke wangen, paarsch
blauw waren haar lippen.... arm Marietje, ze had 't zoo koud. Anders als ze op den
kruiwagen zat had ze altijd pret; dan kon ze grootvader zoo jolig toe knikken, telkens
als hij haar aankeek; nu zat ze gedoken in elkaâr, stil huiverend. Ze wist zelve niet
wat haar zoo ellendig maakte.... honger had ze niet, al stond thuis haar boterham nog
onaangeroerd; als grootvader 't eens wist... ongemerkt had z'm in de kast gelegd. Hij
zou boos zijn; gisteren avond had hij haar beknord toen ze geen brood wou eten,
toen dacht hij dat ze bij vrouw S c h u t te veel had gehad.... maar vrouw S c h u t had
óók al gegromd.... wat kon ze er aan doen als ze geen honger had.... maar drinken
lustte ze wel.
Ze verlangde naar huis, 't kruien vond ze niet prettig, 't deed haar zéér telkens als
het wiel schokte over een steen, maar loopen wou ze óók niet, ze was moê, ze had
nergens lust in....
Boven gekomen stak H a n n e s dwars den straatweg over en reed de laan in. Nu
hij toch den wagen van baas S c h u t had, kon hij nog wel wat hout gaan sprokkelen
in 't bosch; M a r i e t j e deed dat altijd graag en 't had gestormd, er zouden groote
takken te rapen zijn vandaag. Onder de boomen zette hij den wagen neêr: ‘Nou zuuk
maor’, zei hij, terwijl hij M a r i e t j e op den grond zette. Hij veegde zich het zweet
van het voorhoofd, de dunne
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grijze haren kleefden hem aan de slapen, en eerst nadat hij op adem was gekomen
ging hij aan 't werk. M a r i e t j e had de handjes van onder haar doek gehaald, en
ging voor hem uit; ‘Um de dikste!’ riep hij haar toe.
De grond was week, aan de boschbessenstruikjes hingen droppels, en zwart waren
de boomstammen - volle dag was het, maar de zon kon niet door den nevel heen
schijnen, als een bleek wit schijfje stond ze aan den hemel; 't was doodstil, geen
vogel liet zich hooren.
M a r i e t j e bukte zich telkens om afgevallen hout te rapen, ze droeg het in haar
arm naar den kruiwagen: grootvader sleepte met een zwaren tak over den grond,
trotsch op zijn vondst. Met groote oogen keek ze er naar, de handjes wêer onder den
doek. ‘D'r liggen d'r nog meer zulke’, zei hij, ‘help grootvader maar!’ M a r i e t j e
slofte achter hem aan, ze bleef kijken maar hield de handjes stijf gedrukt tegen 't lijf.
‘Doe je nie meê?’ vroeg hij.
‘'k Wou nao huus’ zei ze zacht.
‘Straks hoor, as grootvader klaar is, anders komme ze van K r i e k e om ze op te
rape’. IJverig werkte hij door, 't was een buitenkans dat er zooveel gevallen was en
't zou gaan vriezen, de mist trok omhoog.
‘Grootvader zal je naar huis rije,’ beloofde hij om haar zoet te houden, ‘maar eerst
nog wat meenemen.’
‘We hebben tuus nog zooveul hout, grootvader,’
‘Ja kind, maar de winter is lang.’
Kleumend stond M a r i e t j e te wachten, hij haastte zich, M a r i e t j e verlangde
naar huis.
Met een flinke vracht reed hij weg; stevig saamgebonden lag een bos zware takken
op den wagen, er was nauwelijks plaats over voor het kind. Toen ze stil hielden voor
de breede schuurdeur van baas S c h u t , klonk nog het geklepper der dorschvlegels
op het stroo, 't was half elf - ze gingen rusten.
‘Je bint bedankt’ riep S c h u t H a n n e s toe, ‘ik kon ommeugelik meê noa de
tram vanmurge; komt d'r effe in, de koffie is kloar, je zult wel 'n bäkske luste.’
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‘'n Oogenblikje,’ stemde H a n n e s toe.
M a r i e t j e bleef op den deel met T r u u s k e . T r u u s k e had een dikke boterham
in haar hand en wilde M a r i e t j e wat meê geven. ‘'k Lus nie’ zei het kind. Toen
stonden ze samen te kijken naar de varkens.
‘Kiek den Vechtert wêer is,’ zei T r u u s k e , ‘die zuukt altijd 't beste d'r uut,
Krulstert kriegt haos niks.’
M a r i e t j e knikte; ze kende ze uit elkaâr, die schijnbaar volmaakt gelijke dieren,
ze had ze den heelen zomer gezien. Wat had ze een schik gehad in de jolige biggetjes
toen ze pas waren gekomen, en nóg had ze er hart voor. T r u u s k e vertelde haar dat
de Vechtert morgen geslacht zou worden, met een zeker welbehagen zei ze dat, ze
had zich honderdmaal geërgerd aan dat gulzige dier.
M a r i e t j e keek er den Vechtert op aan: ‘Wie slacht 'm?’ vroeg ze. Toen vertelde
T r u u s k e haar hoe 't gegaan was den vorigen keer en hoe ze de vingers in de ooren
had gestoken, omdat ze het schreeuwen niet hooren wilde. ‘O 't schreeuwt zoo
aokelik,’ zei ze met een griezel.
‘Zeg dien grootsten maor g'n dag’, zei baas S c h u t toen H a n n e s M a r i e t j e
bij de hand nam, ‘murge geet ie d'r aon’.
M a r i e t j e keek den boer aan met haar eerlijke kinderoogen: ‘Lillekert’, zei ze.
Baas S c h u t begreep niet wien ze bedoelde. Hij groette H a n n e s en ging weêr
aan 't werk.
In het lage daglooners huisje, tegenover de breede boerenwoning van S c h u t
woonden ze, M a r i e t j e en haar grootvader; twee vertrekken en een kleine deel, dat
was alles. Om het huis een groentetuintje, kaal onooglijk nu; wat half bevroren
andijvie stond er in, een vak kool en in een hoek wat blauw groene prijbladeren, slap
neêrhangend. Het huisje zag er proper uit, heldere gordijnen voor de kleine vensters
en donker groene verf op de deur en de luiken: zelfs zag men voor een der ramen
een bont gekleurde porceleinen bloempot op een tafel met rood lakensch tafelkleed;
daar was de kamer, in de keuken woonden ze. In de kamer
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stond een kachel maar in de keuken werd nog als van ouds een vuur gestookt op den
steenen haard onder de schouw. H a n n e s haastte zich om wat droog hout te halen
wierp er sparappels op en stak die aan: knetterend vlamde het op, glinsterende vonken
vlogen met den rook omhoog. M a r i e t j e schoof haar bankje er heen. Lusteloos
ondersteunde ze het hoofd met de koude handjes, ze zag hoe grootvader nieuw hout
haalde van den deel, en hoe hij de pot met groente ophing boven het vuur. Daarna
kwam hij bij haar zitten aardappels schillen. Van onder het deksel dampte de wasem
en verspreidde zich in het kleine vertrek de scherpe geur der kokende kool. Over den
verweerden spiegel trok een vochtig waas, fijne droppels gleden langs de donkerbruin
geschilderde deuren van de bedsteê. Maar M a r i e t j e bleef koud. Klappertandend
strekte ze de handjes naar het vuur, ze keek naar de flikkerende vlammetjes die
dansten tusschen de takken; ze verwarmden haar niet. Grootvader verwonderde zich
dat ze niet als gewoonlijk in kleine bedrijvigheid ronddribbelde, den vloer vegend
of de koffiekan uitschuddend in den gootsteen. ‘Scheelt er wat aan?’ vroeg hij. ‘'k
Bin zoo koud!’ klaagde ze. Hij nam haar op zijn schoot vatte haar handjes in de zijne,
boog het grijze hoofd voorover om haar te streelen langs de bleeke wangen: het rood
wollen mutsje had ze nog niet afgezet en den doek wilde ze niet losmaken. Op haar
schoot lagen de appels, twee groote bellefleurs met glanzend roode koonen. Stil
leunde ze tegen hem aan. ‘Word je nou warmer?’ vroeg hij. Ze schudde het hoofd:
‘'k Bin koud van binne’ klaagde ze weer, hij voelde 't teêre lijfje rillend schokken;
nu en dan kreunde ze, de oogjes sluitend.
H a n n e s was bezorgd....als ze eens ziek werd.... Plotseling beving hem een groote
angst.
Toen het eten gaar was schoof hij M a r i e t j e bij de tafel - hij schepte er wat van
op haar kleine bordje maar ze roerde 't niet aan. ‘Mot je niks ete?’ vroeg hij. ‘Appels
wel,’ zei het kind en gretig at ze de beide appels op. Toen vroeg ze om drinken.
Terwijl de oude man alles wegruimde bleef ze weêr stil
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bij het vuur zitten, en toen hij klaar was vroeg ze, of ze net als straks op zijn knie
mocht zitten.
Met zachte hand knoopte hij de koorden van het mutsje los - ze liet 't hem afnemen,
haar hoofdje gloeide. Snel ging het borstje op en nêer en heet joeg de adem over haar
droge lipjes.... Ze is ziek....zijn hart kromp inéén.
‘Grootvader’ zei ze, plotseling hem aanziende, ‘weet je wat ik wou?.... Ik wou
van nacht stil het luik openschuiven van het verkenshok, dan kon de Vechtert d'r uut
loope, heel ver weg, waor baos S c h u t 'm nie kon kriege’.
H a n n e s glimlachte. ‘Dan zou de vrouw je nooit meer appels geven,’ zei hij.
‘Wil vrouw S c h u t 'm ook dood make?’ vroeg ze. ‘Dat mot, daar zijn ze voor, de
varkens.’ Maar M a r i e t j e was daarmeê niet tevreden, 't bleef woelen in haar hoofdje.
Zwaar rustte ze tegen grootvader aan, hij hoorde haar kreunen. ‘Drinken’ fluisterde
ze.
Voorzichtig droeg hij haar in zijn arm om water te halen, met lange teugen dronk
ze.
Traag kropen de uren. Buiten was alles grauw en doodsch; 't was gaan vriezen.
Over de wijde vlakte lag têere ijzel gespreid als een dun, doorschijnend kleed, en
dicht donker pakte zich het dennenbosch tegen den doffen hemel. Het was als hing
daarboven nog de mist, verstijfd tot een goor gewelf, kleurloos en koud; de zon had
't moeten opgeven, zij was er niet doorgekomen, en toen ze onder ging in het westen
blies de vorst met ijskouden adem pluimen en sterren op de vensterruiten van het
kleine huis.
M a r i e t j e sprak niet veel, soms dacht H a n n e s dat ze sliep.
Nog gloeide het houtvuur, dat hij had opgebouwd op de plaat maar een voor een
zakten de uitgebrande takken dóór; 't werd koud, H a n n e s moest stoken. Toen hij
opstond zag hij in 't half donker M a r i e t j e s oogen schitteren, ze keken hem aan
vreemd, onbestemd... Even legde hij haar neêr in de bedsteê... ze wilde niet, ze
schreide.
Hij bouwde een nieuw vuurtje op en zette zich weêr neêr bij den haard met het
kind op zijn schoot. Hoog op
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vlamde nu het hout, rusteloos licht spreidend in het donkere vertrek. Aan de ketting
hing de zwart geblakerde ketel, en zacht zingend begon het water te koken.
M a r i e t j e werd onrustig, haar handjes plukten aan de franje van haar doek of
zwierven zoekend over haar rokje. ‘Drinken’ vroeg ze, telkens weêr. Een hooge blos
gloeide op haar wangen, ze wrong zich in angstig bewegen, hijgend, als droomde ze
een bangen droom. Eensklaps richtte ze zich op: ‘zie je d'r?’ riep ze, ‘daor! daor!’
en het hoofdje bergend aan zijn borst omklemde ze H a n n e s met beide handjes.
‘Wie is 't?’ fluisterde hij haar toe.
‘Moeder... kiek doar is ze, 'n mooie daome! nee, ik wil nie meê!’
‘Stil kind, stil. Je moeder is d'r niet.’ Streelend suste hij haar.
Losser werden de handjes, zwaar liet ze zich neêrglijden als sliep ze. Niet lang,
daar was het weêr. ‘Kiek dan, daor komp ze... nee, ik wil nie meê... nee, nee!’ gilde
ze, en met een ruk zich omhoog beurend sloeg ze de armen om grootvaders hals.
Zweetdroppels parelden op zijn voorhoofd, 't hart bonsde hem tot in de keel. Hij
had niets gezien, maar het kind zag haar... in zijn nijpenden angst sloot hij de oogen.
Maar toen het kind weêr ijlend opvloog zag ook hij... M a r i e was het in haar mooie
nieuwe kleeren van den Haag, maar met de treurige oogen van het afscheid, zooals
hij haar gezien had den laatsten keer.
Langzaam doofde het vuur, teêr blauw kleurde de maan de bevroren ruiten.... 't
Werd nacht. H a n n e s droeg M a r i e t j e naar de diepe donkere bedsteê, legde haar
neêr; ze merkte 't niet. Rillend van kou strekte ook hij zich uit, loom rustend op het
ongeschudde veeren bed; met zware hand dwong de slaap zijn matte leden tot rust.
Diep weggezonken in 't onbewuste sliep hij, als in een verdooving, zonder droomen:
naast hem lag het kind.
Met half geopend mondje, krampachtig schokkend nu en dan, droomde het. Bont
gingen ze vaak dooréén, de dingen die ze zag, onvast, benauwend soms; dan weer
stond
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alles stil en kwam een heerlijke verrukking over haar; in glanzend licht zag ze wat
ze nog nooit had gezien... ver, heel ver was ze van wat ze wist, zwevend in het
onbekende, in een wereld vol zon....
H a n n e s ontwaakte. 't Was stikdonkere nacht, de maan was onder gegaan.
Terstond klaar wakker herinnerde hij zich alles. Behoedzaam tastend strekte hij de
hand uit naar het kind. Voelen wilde hij het teêre lijfje... voelen of 't nog leefde... het
hoofdje gloeide. Ze sliep. Met wijd open oogen staarde hij in het zwarte, in het
ondoordringbare: hij was niet meer bang te zullen zien wat bij den haard straks
duidelijk vóór hem had gestaan. De slaap had hem sterker gemaakt, moediger; hij
zag niets. Maar hij dacht er over na; er moest iets gebeurd zijn met M a r i e . Hoe zou
hij haar anders hebben kunnen zien?.. iets heel ergs... anders zou ze gekomen zijn,
of geld hebben gestuurd... hoe moest het gaan als er niets meer kwam?... Een vreeselijk
besef van hulpeloosheid kwam over hem, verdrong elke andere gedachte... hij zou
geen geld meer krijgen, ze zouden gebrek lijden, M a r i e t j e en hij. Want niemand
wilde hem helpen. 't Was een zware gang voor hem geweest, maar hij had 't gedaan
verleden week, voor 't eerst was hij gaan vragen bij den armmeester om brood...
harde woorden had die hem gegeven, maar geen brood. Hij had hem verweten dat
hij geleefd had van de schande van zijn dochter: ‘Zoolang dat onechte kind in je huis
is, kunnen wij je niet helpen’ had hij gezegd en: ‘als je 't niet aan de moeder wilt
teruggeven dan moet jij d'r maar voor werken,’ dat had ie gezegd... d'r voor werken!
O graag, als hij maar kón... waar moest hij 't werk van daan halen, zoo'n ouden man
wil niemand gebruiken. Alleen baas S c h u t , die liet hem wat verdienen nu en dan,
er wàs nu nog werk, maar in winterdag... ‘arm lief kind, mot ik jou aan je moeder
terug geven? En wat mot grootvader beginnen zonder jou?’
M a r i e t j e bewoog zich... werd ze wakker?... Zou hij opstaan, licht aansteken?
Ze sprak... scherp luisterde hij... hij verstond haar niet.
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Toen lag ze weêr stil. Zeker droomde ze. Roerloos, bang haar te storen bleef hij
peinzen over de vraag waarvoor geen oplossing is, over den strijd van den machtelooze
tegen den jammer van het leven.
Toen het schemerde stond hij op; hij wilde naar vrouw S c h u t gaan, hij moest
raad hebben en hulp. M a r i e t j e werd even wakker, maar toen hij heenging lag ze
weer stil.
Voor dag en dauw was vrouw S c h u t al in de weêr geweest.
De slachter zou om acht uur komen, en ze had nog van alles te doen. Helder brandde
de lamp in de keuken, en op 't fornuis stond de glanzig geschuurde ketel al kleine
wolkjes te blazen nog vóórdat het schemerde door de ramen.
Baas S c h u t was ook bezig; hij had een groot vuur aangestookt onder het afdak
buiten, daarop moest de varkenspot vol water heet worden; op den deel had hij
emmers en kuipen klaar gezet, den vloer bijgeveegd. Daarna moest hij nog ontbijten,
de vrouw zou de koffie wel gaar hebben.
Frisch en krachtig zag ze er uit, zooals ze daar stond bij de tafel; uit de even
omgeslagen mouwen kwamen de forsche, roode armen te voorschijn, en met vaste
hand schoof ze het breede mes door het brood, dat ze tegen 't lijf drukte. Een jongen
van 'n jaar of twaalf stond bij haar, aandachtig volgend haar beweging, hunkerend
naar zijn boterham. T r u u s k e had al vast een droog stukje gekregen, ze sopte 't in
haar melk.
Voetstappen op den deel deden haar even ophouden... Ze luisterde... zou 't de
slager al zijn? 't Was H a n n e s ; ongenoodigd kwam hij de keuken in. Terwijl hij
vertelde van M a r i e t j e ging de vrouw haar gang, ze liep af en aan, te onrustig om
stil te luisteren, maar toen H a n n e s sprak van wat ze hadden gezien, van de
verschijning zijner dochter bleef ze staan. ‘Hei je d'r herkend?’ vroeg ze, H a n n e s
knikte. ‘'k Heb d'r meer van geheurd dat 'n dooie ze tuus nog is g'n dag kumt zegge,’
zei ze, ‘'t zou wat zien, heur!’ en de handen afvegend aan haar boezelaar liep ze heen.
Ze hoorde stemmen op den deel. Daar waren
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ze, de slachter en zijn knecht. ‘H a n n e s , 'k heb nou onmeugelijk tied um nao
M e r i e t j e toe te gaon, maor ik kom zoo gauw as ik kan, nog veur den middag... as
'n kiend slaopt hèb 't niks neudig, slaop is medecien veur de kiender, maor wá 'k je
raoje mag, loop efkes nao den dokter.’ H a n n e s maakte bezwaar. ‘Hij mót komme,’
beweerde ze, ‘daor trekt ie veur van de gemeinte,’ en toen hij nog draalde voegde
ze er bij: ‘Gao maor gerus, 't is 'n besten dokter, ons T i e n e s k e het ie ook beter
gemaok en hij is goed veur den erme.’
Toen, zonder te wachten tot de koffie, die ze voor hem had ingeschonken, bekoeld
was, snelde H a n n e s de deur uit en den hollen weg af.
De slachtersknecht had den houten bak, dien hij op den schouder droeg toen hij
binnen kwam, op den grond gezet, midden op den deel; nu ontdeed hij zich van den
breeden gordel waaraan de lederen tasch hing met gereedschappen, groote en kleine
messen. ‘Efkes 'n kömke koffie binne?’ noodigde vrouw S c h u t .
‘Dank je, we hebben 'm al gehad,’ antwoordde de baas. Toen schonk ze drie glazen
in met jenever en bracht die op den deel. Behagelijk smakkend gaf de slachter haar
het leêge glas terug. ‘Doet u nie meê?’ vroeg hij. ‘Nog niet’, antwoordde ze, ‘'k lust
'm anders nooit, maor as ik zoo lang boven die weëe lucht staoi van 't werme bloed,
dan mo 'k d'r eentje hebbe’.
De twee mannen uit de stad bonden zich de breede witte sloppen voor; die waren
al met bloed bevlekt, één slacht hadden ze al klaar, Terwijl de knecht het vaatwerk
rangschikte, elk stuk plaatsend naarmate hij het noodig zou hebben, was de baas met
den boer naar de varkens gegaan, ze keken over het schot. ‘Den zwaarsten motte we
hebben, nie waar? 't Is 'n baas van 'n varken, zouen we 'm motte binde?’
‘Da's niet neudig’, zei de boer, ‘'t is 'n zinnig dier’.
‘'n Vechtert!’ riep T r u u s k e , die met vader was meê-
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geloopen en de varkens beter kende. Baas S c h u t lachte. ‘Gerust’, zei hij ‘kwaod
is tie niet’.
‘Lusten jelui 't bloed ook?’ vroeg de slachter.
‘We zien d'r dol op’, zei vrouw S c h u t .
‘D'r bin d'r die d'r fies van zijn’, verklaarde hij, ‘maar we zullen 't opvangen’.
‘D'r steet al 'n schoone bak veur klaor’.
De knecht stoorde den Vechtert in zijn zorgeloozen dommel. Niet zonder protest
liet hij zich meêvoeren, neêrdrukken op den grond. Toen zette de man zich schrijlings
op den breeden rug en den kop omhoog beurend, stiet de slachter hem het lange mes
in de keel.
Vrouw S c h u t nam T r u u s k e meê naar binnen, het kind hield de vingers in de
ooren.
Stil in de bedsteê lag M a r i e t j e , zalig droomend in koorts-verrukking... bij den
eersten schreeuw van het dier schrikte ze op, vaag zich herinnerend... dáár was hij...
‘Niet doen!’ schreide ze nog half bewust; ze zag den man met het groote mes. ‘Niet
doen!’ riep ze heftiger, toen het schreeuwen aanhield, angstig verweerde ze zich. 't
Werd nog erger, gillen was het nu, gillen in doodstrijd..... en ademloos worstelde het
kind in dollen angst. Ze sprong overeind, klom uit de bedsteê... weg wilde ze... woest
rukte ze aan de deur... te vergeefs... de deur bleef gesloten... ze bonsde er op uit al
haar macht tot ze niet meer kon... Zacht klagend klonk nu het schreeuwen, dof kermen
werd het, verstikt door het wegvloeiende bloed.
M a r i e t j e hoorde 't niet meer... als een slap bundeltje kleêren zakte ze ineen, het
bleeke hoofdje leunde tegen de post van de deur.
Stil behoedzaam draaide H a n n e s den sleutel om in het slot, zacht duwde hij aan
de deur, het was als hield iemand die tegen... toen drukte hij ze open met geweld...
voor zijn voeten lag het kind...
Door schrik bevangen stond hij in starre verbijstering... een oogenblik. Toen
vermande hij zich, beurde het kind op. Hij meende dat het dood was. Toen hij het
had
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neêrgelegd boog hij zich er over heen, luisterend... haast onmerkbaar gleed een zwak
ademhalen langs zijn voorhoofd... goddank! het leeft.
Maar de dokter die 's middags M a r i e t j e onderzocht schudde het hoofd, hopeloos.
Toen vrouw S c h u t den dokter had zien binnen gaan haastte ze zich om hem te
volgen: ze had niet eerder gekund.
Hijgend, met gebroken oogjes zag ze M a r i e t j e liggen in de donkere bedsteê.
Er vóór zat H a n n e s , wezenloos starend; de vrouw sprak hem toe, hij hoorde niet:
wat de dokter hem had gezegd had hij verstaan... nu niets meer.
In de kamer, het kille pronkvertrek zaten vrouw S c h u t en de dokter te overleggen
wat er gedaan moest worden. ‘Het kind is stervende’, zei hij, ‘waar is de moeder?’
Vrouw S c h u t haalde de schouders op. ‘Ik vrees dat de oude man 't ons ook niet zal
kunnen zeggen,’ vervolgde de dokter, ‘ten minste vooreerst niet. Er moet gehandeld
worden, het lijkje mag niet lang blijven staan. Wie kan hier voor alles zorgen?’ ‘Wij
wille wel helpen dokter, maor we zitte volop in de slacht,’ zei ze, ‘mien man hèt zoo
bitter wienig tied.’ De dokter tuurde naar den grond als bedacht hij zich; hij wachtte.
Hij wist dat bij vrouw S c h u t de praktische zelfzuchtige boerin haar beter ik placht
vooruit te loopen, hij liet haar even tijd: ‘Dokter’, zei ze eindelijk, ‘van aovond zal
ik het kiend komme aflegge en veur den ouwe man zulle wij wel zörge’...
Dat was het wat de dokter van haar verlangde. ‘Best’ zei hij ‘ik kan morgen wel
even aanloopen aan 't gemeentehuis, maar de begrafenis?’
‘Dâ wêt ik nie,’ zei ze, ‘cente binne d'r niet veur...’
‘Dan zal ik zelf naar den armmeester gaan, wij kunnen niet wachten tot de moeder
komt. Wie zal haar schrijven?’
‘H a n n e s zeit dat ze dood is’, antwoordde vrouw S c h u t , en na even aarzelen
voegde ze er bij: ‘hij hèt er gezien van nach, zeit ie’.
‘Wij moeten er in alle geval naar informeeren’,
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hernam de dokter, opzettelijk vermijdend haar bewering in twijfel te trekken. ‘Weet
niemand waar de moeder woont?’
Vrouw S c h u t dacht er over na, ze schudde ontkennend het hoofd... plotseling
viel haar iets in: ‘P e t e r van de veldwachter,’ zei ze, ‘die wèt 't misschien.’
‘De schoolmeester?’ vroeg de dokter. ‘Da's den eenigste die nog wat um die deern
gêf,’ vulde vrouw S c h u t aan, ‘die hèt eers mèt 'r gegaon.’
Toen vrouw S c h u t klaar was met haar werk ging ze weêr naar den buurman. 't
Laatst had ze haar kleine T r u u s k e uitgekleed en te slapen gelegd, nu ging ze ook
het doode kindje uitkleeden en ter ruste leggen. En de vrouw, die met onbewogen
gemoed het dier had laten dooden, dat ze zelve had verzorgd, die in het harde besef
der noodzakelijkheid den ganschen dag haar bloedig werk verrichtte, had tranen in
de oogen nu ze met zachte moederhanden het kind opnam dat haar lief was geweest.
Den volgenden dag, zoodra ze het eten gaar had, bracht ze H a n n e s een potje
soep van de slacht, en toen het donker werd kwam ze hem vragen om met haar meê
te gaan naar haar gezellige keuken. Maar hij wilde zijn huisje niet uit, hij zei dat hij
nog genoeg had om te stoken en toen ze aandrong keek hij haar aan met zijn vreemd
starende oogen: ‘As M e r i e weêrkomt van avend’, zei hij, ‘dan mot ik tuus weze’....
Met een bezorgd hart was ze heengegaan... ‘'t was nie goed mit 'm’...
Van den arme zou M a r i e t j e begraven worden. Met de belofte dat de moeder het
geld wel terug zou geven had de dokter 't gedaan gekregen.
Nog denzelfden avond stelde P e t e r een brief op. Niet aan haar. Hij schreef aan
de mevrouw bij wie ze diende. Eerst had hij geaarzeld of hij M a r i e niet zou
benadeelen met aan mevrouw te schrijven dat ze een kind had, maar als ze een vrijen
dag moest vragen voor de begrafenis zou
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ze 't immers toch moeten zeggen, en bovendien... was 't niet beter dat mevrouw haar
M a r i e t j e ' s dood meêdeelde, heel voorzichtig... M a r i e hield zoo dól van haar
kind... Dringend vroeg hij of mevrouw haar wilde sparen, haar troosten...
Donderdag's middags liet de postbode zijn bestelling glijden in de brievenbus van
een deftig huis aan 't Bezuidenhout. De huisknecht nam alles er uit - twee briefkaarten
en een brief; hij las wat er op de kaarten geschreven stond en beschouwde den brief
aandachtig: ‘Niks bizonders, die is maar van den ouwen heer’, dacht hij. Nadat hij
de briefkaarten had afgegeven aan de meisjes in de keuken schreed hij met afgemeten
tred over de met smyrna belegde trap naar boven. In de dessertkamer legde hij den
brief op een antiek gedreven zilveren bord en met onberispelijke lakkeimanieren
bood hij dit mevrouw H e u v e aan.
Met hun vieren zaten ze nog wat na te praten; de lunch was afgeloopen, de mokka
kopjes waren leêg. Mevrouw H e u v e v a n A b e e l e , een gedistingeerde brunette
met koelen blik en scherp geteekende trekken, zat tegenover R i n s k e B r i n i a , een
aardig blondje met een kindergezichtje en groote blauwe oogen.
Even had Mevrouw H e u v e het adres gelezen op de enveloppe, toen had ze die
neêrgelegd naast haar bord. ‘Van wie?’ vroeg haar man. ‘'t Is je vaders hand’ zei ze,
en den brief opnemend met een: ‘mag ik even?’ opende ze 't couvert. P e t e r ' s brief
viel er uit: ‘Alwéér verkeerd besteld’, merkte ze op, ‘natuurlijk, als er niet bij staat:
Bezuidenhout, dan gaan ze altijd eerst naar 't Voorhout. ‘'n Vreemde hand... wat 'n
gemeen enveloppe!’ Vluchtig las ze. Met een ontevreden trekje om den mond vouwde
ze 't papier weêr dicht: ‘Vervelend’, zuchtte ze.
‘Wat is er?’ vroeg haar man.
‘'t Is over juf, haar kind is dood.’
‘Haar kind?’ herhaalde R i n s k e verwonderd.
Mevrouw H e u v e knikte toestemmend... in gedachten...
‘Die zedige juf?... 'n gevallen meisje?’ vroeg R i n s k e weêr.
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Toen, den brief neêrleggend, zei mevrouw H e u v e : ‘Ik dacht dat je 't wist... nu, ik
kan je die historie wel vertellen.’
‘Heel interessant zeker?’ vroeg R i n s k e , en ondeugend voegde ze er bij: ‘Moeten
de heeren hun sigaar niet gaan rooken?’
‘Wij hebben geen haast,’ zei haar man. R i n s k e keek bedenkelijk.
‘Geen gevaar mevrouw,’ stelde H e u v e haar gerust, ‘als mijn vrouw iets gaat
vertellen kunnen wij veilig hier blijven, zij is altijd’... ‘Nu, stil dan!’ beval R i n s k e .
‘Toen baby nog gezond was,’ begon mevrouw H e u v e , ‘had ik altijd 'n gewone
juf bij haar; de eerste was 'n pretentieus nest’...
‘'n Verdomd aardig kind,’ viel H e u v e haar in de rede, en ‘pardon’ antwoordde
hij op een boozen blik van R i n s k e . Ongestoord vervolgde zijn vrouw: ‘Ze zag er
uit om door een ringetje te halen als ze achter den kinderwagen liep... maar slordig...
en coquette... ik kon haar niet houden. Natuurlijk zocht ik toen 'n leelijke... dat was
al even erg, die was geëngageerd... dikwijls liep die meneer met haar achter den
wagen. Daarna had ik er nog 'n paar; het was een eindeloos gesukkel. Toen werd
baby ziek. Er kwam 'n verpleegster, maar dat was tijdelijk; die menschen betaal je
per dag en zooveel verpleging had Anny op den duur niet noodig. Ik zocht dus weêr
een juf, maar 'n heele vertrouwde... als je 'n man hebt, die van uitgaan houdt...’
‘En 'n vrouw bent, die er heelemaal niet buiten kan,’ vulde H e u v e aan. ‘Nu niet
storen’ smeekte R i n s k e .
‘Dan moet je het kind gerust kunnen overlaten. Ik kon toch niet nacht en dag op
de kinderkamer zijn’...
‘Onmogelijk!’ stemde R i n s k e toe...
‘Enfin, ik zat erg verlegen. Toen gaf E m m y v a n D o o r n mij 'n goeien raad:
weet je wat je moet zien te krijgen, zei ze, zoo'n meisje dat 'n malheurtje heeft gehad,
je hebt daar heusch wel eens goeie meisjes bij’... ‘Waarom niet?’ viel H e u v e weêr
in de rede. R i n s k e dreigde met haar vinger: ‘Durfde je dát aan?’ vroeg ze.
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‘Wel, ik kon het licht probeeren, niet het eerste het beste natuurlijk’... ‘Par exemple!’
spotte H e u v e . ‘E m m y ' s mama woont buiten; op 'n dorp komt 't nog al eens voor,
van die onnoozele schepsels die naar de stad gaan dienen en er in loopen. E m m y
schreef er over en zoo kreeg ik deze juf. Ik moet zeggen, ik ben er best meê
uitgevallen.’
‘Niet erg onbeschaafd?’ vroeg R i n s k e , ‘'n meid eigenlijk?’
‘Dat viel meê: kijk, je begint met zoo'n meisje “juf” te noemen, dat vindt ze mooi;
je zorgt dat ze goed gekleed gaat, dat doet óók al wat, en je vertelt aan de booien dat
ze een kind heeft gehad, daarmee coupeer je de intimiteit met het keukenpersoneel.’
R i n s k e knikte instemmend. ‘Maar je betaalt haar als 'n gouvernante, dát moet je
doen; daarbij geef ik haar al baby's afgedragen kleêrtjes, zoo kan ze haar kind in 't
leven houden.’
‘En je doet 'n goed werk meteen,’ merkte R i n s k e aan.
‘Betrekkelijk, ik vind het voor die schepsels altijd veel gelukkiger als het kind
dood is, en deze heeft er nog 'n ouwen vader bij.’
‘Wat 'n misère!’ zuchtte R i n s k e .
‘Ja,’ zei mevrouw H e u v e , ‘ellendig, maar weet je wat zoo heerlijk is? Ze kent
niemand in den Haag, ze taalt er niet naar om uit te gaan, geen vrije Zondagen, geen
avondjes in de week... 'n enkele keer voor 'n boodschap, maar ze weet den weg niet
in de stad; meestalvraagt ze 't aan M i n a . Ik hoef haar alleen van tijd tot tijd 'n paar
dagen naar huis te laten gaan. In 't begin van Augustus is ze geweest en ik had haar
beloofd dat ze verleden week weêr gaan kon; ze gaat natuurlijk 't liefst als ze pas
haar loon heeft gekregen, maar ik kon haar verleden week onmogelijk missen:
aanstaanden Zondag zou ze dus gaan.... Maar nu die brief. Hoor eens wat die man
schrijft, heusch héél goed geschreven’... ze las P e t e r s brief vóór: ‘Aardig he? zoo
écht!’ ‘Toch hard voor zoo'n mensch’ zuchtte R i n s k e weêr.
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‘Ik zit er erg meê in, we moeten van avond uit’, hernam mevrouw H e u v e .
‘En 't zal laat worden’, beweerde haar man.
‘Weet je wát... het kind is toch dood, 't komt er eigenlijk niets op aan of ze één
dag later komt. Ik zal haar morgen laten gaan; van avond zal ik haar zeggen dat 't
kind ziek is, dan weet ze ten minste iets en nog voordat ze gaat zeg ik haar alles.
“En die brief?” vroeg R i n s k e .
“Die is niet aan haar”.
Boven, op haar witte, met verguld versierde bedje, lag het zieke kind. Met een
hoog blosje op de wangen en schitterende oogjes luisterde het naar wat juf vertelde,
zij mocht zich niet verroeren, stil op den rug moest ze liggen, en aan haar voet hing
een zakje gevuld met zand; haar beentje was ziek.
Bij de tafel zat M a r i e te naaien aan een licht blauw jurkje; ze vertelde van een
kindje, dat woont vlak bij een groot bosch, waarin ze vrij mag rondloopen om dikke
zoete brummels te plukken en boschbessen... van het kindje, dat heel blij zal zijn
met baby's jurkje; en met elke steek werd onder dat vertellen een blijde gedachte
ingeweven... nog maar twee dagen...
“Juffie” klonk het uit het bedje, “kom eens hier.”
Toen ze kwam strekte baby de armen naar haar uit; ze trok haar naar zich toe en
fluisterde: “Als je het jurkje hebt gebracht, kom je dan gauw terug, héél gauw?”
M a r i e kuste het kind en beloofde.
Vrijdags, vroeg in den morgen, werd M a r i e t j e begraven.
In het kale houten kistje droegen ze haar weg; baas S c h u t en zijn vrouw gingen
meê naar het kerkhof. H a n n e s niet, die kon zoover niet loopen, zijn knieën knikten
als hij stond.
's Middags bracht T r u u s k e hem eten; hij zat bij het vuur, keerde zich niet om
toen ze binnen kwam. Verlegen,
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zonder een woord te spreken zette ze het schaaltje op tafel, ze was bang voor hem.
Om vijf uur kwam vrouw S c h u t , hij wilde niet meê. Op haar aandringen stak
hij de lamp aan, hing hij water over het vuur. Een uurtje brandde de lamp, walmend
doofde ze, er was geen olie meer.
Toen het licht uit was voelde hij zich eenzaam, erger dan straks. Nu was hij alleen...
het kind was weg. H a n n e s keek om zich heen... schuw... 't was niet donker in de
keuken, rein blank scheen de maan naar binnen. Moeilijk, bevend richtte hij zich op,
wankelend schoof hij naar de bedsteê. Hij tastte naar de plek waar M a r i e t j e had
gelegen, streelde over 't kleine kussen, zoekend naar het warme hoofdje en toen, in
een opwelling van waanzinnig begeeren, nam hij het kussen op en drukte het aan
zijn borst.
Bij de bedsteê, over den stoel waarop vrouw S c h u t 't had gehangen, hing nog
het jurkje waarin M a r i e t j e was gestorven, daarop lag ook het kapje dat hij zelf
haar had afgezet. Met onvaste hand trok hij het jurkje over het kussen en drukte hij
er 't kapje op... toen keerde hij terug naar zijn stoel. Stil zat hij, zooals hij had gezeten
op den avond, toen M a r i e t j e sliep aan zijn borst.
Het vuur doofde, hij merkte 't niet... stijfbevroren was alles rondom het huis, en
door de reten sloop de vorst naar binnen; met ijskoude hand suste hij den ouden man
in slaap.
Even voor 't vertrek van den laatsten tram was ze aangekomen, bij 't station stapte
ze er in. In de wachtkamer van de halte in de stad zat P e t e r ; hij had les gehad voor
z'n hoofdakte en moest weêr naar huis. Hij kwam naar buiten toen de tram naderde,
zag haar staan met afgewend hoofd op 't balcon van de eerste klasse, en herkende
haar niet. Met den kraag van haar lange, ruige cape omhoog, den breedgeranden
hoed diep in de oogen gedrukt, dacht ze zich veilig; niemand hoefde haar dik
beschreide oogen te zien.
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Toen de conducteur om geld kwam vroeg hij haar of ze niet binnen wilde zitten, “het
vriest dat 't kraakt,” zei hij, “en je krijgt hier vlak den wind in 't gezicht.” Maar
M a r i e bleef staan. “Ze is gek” mompelde hij en ging naar binnen “Je meisje staat
in de koû,” zei hij toen P e t e r hem zijn kaartje overreikte, “M e r i e ” voegde hij er
bij, en met een schamper lachje, “die rijdt nou eerste klas.” P e t e r deed alsof hij
niet begreep, maar 't bloed steeg hem naar 't hoofd. Onwillekeurig poogde hij haar
te zien door 't gebloemde matglas van de tusschendeur. In de eerste klasse zat niemand,
een donkere schim zag hij buiten staan. Hij liet haar voorgaan, den berg op. “M a r i e ”
fluisterde hij toen hij dicht achter haar was. De maan lichtte over zijn goed, trouw
gezicht. Ze ontstelde. “Wil ik met je meegaan zoover?”
“Toe ja,” zei ze, “ik ben bang alleen.”
Zwijgend liepen ze een eind naast elkander voort, ze wisten geen van beide iets
te zeggen.
“M a r i e t j e is dood,” begon ze eindelijk.
“Ja,” zei hij, “waarom ben je niet eerder gekomen?”
“Ik wist het niet.”
“Heeft mevrouw je mijn brief niet laten lezen?”
“Heb jij geschreven?”
“Ja, aan je mevrouw.”
“Wanneer?”
“Dinsdagavond, zóó toen 't kind dood was.
M a r i e rekende uit... “Dinsdagavond,” herhaalde ze, ze hebben mij pas gisteren
gezegd dat ze ziek was en van middag... dat 't al te laat was.” Vreemd klonk haar
stem alsof het stijgen haar den adem benam.
“Ze is maar één dag ziek geweest,” zei P e t e r , “Maandag is 't begonnen en van
morgen hebben ze d'r begraven.”
Zwaar viel dat woord op haar neêr... begraven... ze zou 't dus niet meer zien,
M a r i e t j e , haar kind... P e t e r hoorde haar snikken. Ook hem scheen de weg steil
toe en lang. Er was niets meer tusschen hem en M a r i e , meer dan eens was hij haar
voorbij geloopen als een vreemde, sedert dien kermisavond, waarop ze hem had
gezegd dat
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hij niet meer hoefde aan te komen, omdat ze nou geëngageerd was... maar nu deed
't hem zéér dat snikken, het was als schrijnde de oude wond opnieuw... toch kon hij
geen woorden vinden om haar te troosten.
“Hoe is vader d'r onder?” vroeg ze na een poos.
“Hij verlangt naar je,” antwoordde hij kortaf.
Zij verhaastte haren tred, sneller tikten in de koude stilte hun beider voetstappen
op den harden grond; voortgejaagd voelde ze zich, al wist ze nu dat het te laat was
voor dat ééne, dat liefste... van morgen hadden ze 't begraven... dood had het op haar
liggen wachten terwijl zij haar moederzorgen wijdde aan het vreemde kind....
Plotseling kwam 't in haar op:
“Wie heeft de begrafenis betaald?” vroeg ze.
“'t Is van den arme begraven.”
M a r i e bleef staan, ze kón niet... haar knieën knikten... van den arme... háár kind...
uitschreeuwen wilde ze 't, maar de tranen kwamen niet, ze brandden in haar oogen,
verstikten haar de keel.... van den arme.... o God! kreunde ze...
En moeilijk sloofde ze verder... stil naast haar liep P e t e r .
Eindelijk, scherp afstekend tegen den diep blauwen hemel, zag ze het kleine huis...
haar huis.
Doodsch... als treurde het.
Het venster waar altijd licht uitstraalde was donker, ongesloten waren de luiken.
Ze staken dwars de kale akkers over, den weg verkortend. Vlak bij lag nu de breede
wélgedane boerenwoning van baas S c h u t met zijn rood gevoegden gevel, warm
toegedekt onder het gladde, dikke strooien dak. Ze moesten er langs. Schuchter wilde
ze voorbij sluipen, maar de hond sloeg aan: “Cas,” riep ze, “Cas”... Hij herkende
haar stem, sprong haar te gemoet, rukkend aan zijn ketting. Maar ze liep door zonder
om te zien.
Tot dicht bij huis ging P e t e r meê, even achter blijvend toen. M a r i e stond voor
de deur, maar roerde de klink niet aan.
P e t e r kwam nader, hij meende dat ze hulp verlangde.
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“Ik durf niet,” zei ze, “vader is dood.”
P e t e r zag dat er nergens licht brandde in huis, alle vensters waren dik bevroren.
Even liet hij haar alleen.
“Ik zal om licht vragen,” had hij gezegd.
Baas S c h u t deed zelf open; hij wilde P e t e r binnen laten in de keuken. Helder
straalde het licht hem tegen door de open deur, maar P e t e r bleef buiten staan.
“Is H a n n e s dood?” vroeg hij.
“Welnee,” antwoordde de boer, “hoe kom je d'r bie?”
“Hij heeft geen licht aan.”
“Dan zal die slaope.”
Vrouw S c h u t stond balkenbrij te bakken voor 't fornuis, het vet siste in de pan;
zoo verstond ze maar enkele woorden. Ze zette het baksel op zij en kwam aan de
deur.
“Hie vraog of H a n n e s dood is,” zei de boer.
Vrouw S c h u t keek naar het doodsche, donkere huis: “Da' za' wel nie waor zien,”
meende ze.
“Wilt u met mij meêgaan?” vroeg P e t e r .
“'k Zou je danken, 'k gaoi d'r niet in bie aovend, 't spookt er.”
“Spoken?” herhaalde hij ongeloovig.
“H a n n e s het gezeid as dat ie M e r i e het gezien.”
“M a r i e spookt niet,” zei P e t e r , half spottend nu, daar is ze, kijk net stond ze
nog bij d'r vader op de stoep; ze is zeker het huis omgeloopen om te zien of d'r licht
is op den deel. Wilt u met haar meê naar binnen gaan?’
‘Nee,’ antwoordde ze stug, ‘ik wil met die deern niks te maoke hebbe, is dat 'n
moeder!’
P e t e r stond verlegen...
Vrouw S c h u t had haast. ‘'n Lanteern ku' je kriege,’ zei ze, ‘wach maor efkes.’
Ze ging naar binnen. M a r i e had haar zien gaan, haar woorden had ze gehoord,
en haar te gemoet walmde de zoet kruïge geur, die opdampte uit de warme keuken...
Als een herinnering van kindergenot, van gezelligheid en behagelijk smullen
stroomde die haar toe; pijnlijker nog dan de felle noorden wind die haar huiveren
deed, terwijl ze angstig wachtte op den stoep van het ouderlijke huis.
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‘Breng 'j 'm eiges terug?’ hoorde ze vrouw S c h u t zeggen toen ze P e t e r de lantaarn
gaf, en toen hij al was heengegaan, riep ze hem na: ‘As H a n n e s wat neudig hèt,
kom dan gerus, we hebbe petrolie zat!’
P e t e r klopte aan de deur... 't bleef doodstil. Nog eens, luider nu... vergeefs.
‘Vader!’ riep M a r i e ... ze kreeg geen antwoord.
Ze beproefden de klink op te lichten, de deur was gesloten. P e t e r haalde zijn
huissleutel uit den zak, trachtte daarmeê het slot te openen... 't gelukte... zoo kwamen
ze binnen.
Toen ze in de keuken traden hief P e t e r de lantaarn omhoog; bij den kouden haard
zag hij den ouden man zitten, het hoofd gezonken op de borst; het was als hield hij
een kind in de armen... hij was dood.
Eerbiedig naderden ze. Met groote oogen zonder tranen zag ze hem aan, haar
vader... ze had 't wel geweten dat hij haar kind liefhad, dat hij haar lieveling in de
bange uren zou hebben gekoesterd en verpleegd... nu zág ze het... onbewegelijk bleef
ze staan. Ze liet P e t e r begaan toen hij voorzichtig het kussen met het bonte jurkje
wegnam en hij neêrhurkte op den grond om de grove schoenen los te maken - ze zag
hoe hij die uittrok: loodzwaar hoorde ze de voeten neerkomen op den grond.
Het licht van de lantaarn, die P e t e r had opgehangen onder de schouw glansde
over het hooge voorhoofd, teekende diepe schaduwen langs den fijnen neus; de grijze
baard golfde over de ingevallen borst. 't Was niet pijnlijk om aan te zien; stille ernst
lag op het wasbleeke gelaat, vrede... Toen P e t e r opstond van den grond wenkte hij
haar: ‘Nu moet je mij helpen’, sprak hij beslist, ‘wij zullen hem op het bed leggen’.
Hij beurde den doode op, droeg hem onder de oksels, en beval M a r i e de beenen
te steunen. Zoo droegen ze hem van den stoel weg en strekten ze hem uit in de bedsteê.
‘Morgen zal ik de lantaarn terugbrengen,’ zei P e t e r als iemand die zich bewust
is zijn plicht te hebben gedaan; met een kort: ‘goeie nacht’ ging hij heen.
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M a r i e ademde op het venster, wreef een plek open in het ijs; ze tuurde hem na.
Haastig loopend over het veld zag ze hem gaan... ze keek totdat hij den weg afdaalde,
en ze hem niet meer zien kon.
Toen kromp haar het hart inéén. Vóór haar de eindelooze, ijskoude ruimte en
achter haar... ze dorst niet omzien naar wat daar lag in de bedsteê, het was als wrong
de angst haar de keel dicht, haar oogen brandden en pijnlijk tintelden de handen die
ze krampachtig zamen klemde. Sidderend luisterde ze, haar hart bonsde bij 't minste
geritsel, bang, doodsbang was ze dat hij zich bewegen zou, zich oprichten... wég
wilde ze, niet alleen blijven hier... alleen met hem...
Plotseling moed vattend, gedreven door vrees, liep ze strak vooruit-ziende langs
de bedsteê naar de deur. Aan den overkant van 't portaal trad ze de kamer binnen, en
toen ze de kruk van de deur had omgedraaid, tastte ze naar den sleutel... er was er
geen.
Op een stoel bij de tafel viel ze neêr. Ze drukte de handen voor de oogen. Hier
was ze veilig, hier zou ze wachten tot het morgen werd. Denken moest ze hier... O,
als ze dat maar niet hoefde, als ze maar slapen kon zooals hij, dien ze hadden neer
gelegd... slapen voor goed. Ze snikte het uit. Meer dan angst was het nu wat haar
radeloos maakte, wanhoop was het, grenzeloos leed. Ze schreide om het onherstelbare,
om haar vader, om haar kind, ze schreide om zich zelve.
En als een visioen zag ze de koele vrouw met trotsche oogen... hoe ze
binnenruischte in de kinderkamer, gisteren avond: sterren fonkelden in haar zwarte
haren en een band van paarlen snoerde om haar hals. De met bont omzoomde mantel
was haar van de schouders gegleden, geele zij had ze aan. Laag, heel laag uitgesneden
was het lijfje zonder mouwen. Even had ze haar zien heenbuigen over het kind om
het te kussen... 'n schande was het wat ze toen had gezien... maar een wondere geur
als van bloemen omzweefde haar.
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Eerst toen ze den mantel weêr had omgeslagen had ze gezegd:
‘Juf, ik heb een brief uit uw dorp, het kind is ziek.’
Het kind... toch had ze 't begrepen, om baby zei ze het kind. ‘U moet liever morgen
gaan in plaats van Zaterdag, als u baby's beentje verbonden hebt kunt u gaan.’
En eer ze iets had kunnen vragen was ze weggeruischt...
IJverig had ze zitten naaien aan 't blauwe jurkje, ze wou het af hebben; toen het
klaar was had ze 't omhoog gehouden, zich voorgesteld hoe het staan zou... Midden
in den nacht had ze mijnheer en mevrouw hooren thuis komen. O, wat zou ze veel
hebben willen weten, maar ze durfde niet... zoo midden in den nacht... Pas heel laat
van morgen waren mijnheer en mevrouw opgestaan. Ze had baby verschoond en
verbonden vóór twaalven, hopende met den middagtrein te kunnen vertrekken, maar
't werd te laat; pas tegen zes uur kon ze weg.
Even vóór haar vertrek was mevrouw bij haar boven gekomen: ‘Juf,’ zei ze toen,
‘'t is heel naar, maar 't was toch al te laat, het kind is dood,’ en met één had mevrouw
haar een papiertje in de hand gedrukt: ‘Voor de begrafenis.’
Toen had ze niets meer gevraagd. Nóg wist ze niet hoe ze zoo gewoon naar 't
station had kunnen loopen, haar kaartje had genomen... eerst in den trein had ze
geschreid... bitter geschreid...
Moest ze weer terug naar mevrouw? Moest ze weêr wonen in dat mooie huis waar
de dienstboden meer waren dan zij, waar men haar hield in afzondering als een
vreemde? Het hoefde niet meer, het hooge loon was nu niet meer noodig... voor haar
alleen. Was nu niet alles van haar, het huis, de meubels... alles wat haar ouders had
toebehoord...
Als kind zag ze zich hier... en later... hier had haar moeder geschreid om haar...
totdat ze niet meer schreien kon, hier had haar vader, die zooveel gaf om wat de
menschen zeiden, haar de deur gewezen, haar verweten dat ze hem de kroon van het
hoofd had genomen. Arme, beste vader, hij had haar toch vergeven omdat hij zooveel
hield
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van het kind... hij had er gebrek voor geleden. En zij was weggegaan, om veel geld
te verdienen, ver van huis...
Wat zou ze doen, ze gaf om niemand meer, om niets. Moe leunde ze 't hoofd op
de handen, zoekend, vragend. Ze zou willen bidden, maar ze wist niet meer hoe.
Diep in haar gemoed herleefde een vurig, een kinderlijk verlangen naar God, en in
haar bangen nood noemde ze Zijn naam. Veel woorden vond ze niet... toch bad ze.
Toen was het als voelde ze weêr de teêre armpjes van het zieke kind om haar hals,
en ze dacht aan haar belofte om gauw, heel gauw terug te keeren.
Toen het daagde werd er aan de deur geklopt. M a r i e deed open.
Voor haar stond vrouw S c h u t ; ze kwam om haar lantaarn.
M a r i e ging naar de keuken om die te halen en achter haar trad nog iemand
binnen... niet de strenge vrouw van gisteren avond; haar stem klonk week, haar oogen
blikten zacht, van vrouw S c h u t was het haar beter ik.
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Herinneringen aan Rusland
Door Z. Stokvis.
II.
Moscou.
Moscou is een groote stad zonder een grootstad te zijn. In uitgestrektheid is zij na
Londen de grootste stad van Europa, hoewel op verre na niet in aantal inwoners. Dit
komt doordat Moscou niet heeft, wat het kenmerk der tegenwoordige grootsteden
is: hooge huizen. In het centrum der stad vindt men wel enkele straten met
grootsteedsche huizengevaarten, maar in de zijstraten en buitenkwartieren hebben
de huizen één, twee of geen verdiepingen, en treft men nog heel veel half of geheel
houten huizen aan. Doch wat, behalve dit, Moscou een aanzien geeft, geheel
verschillend van onze Westersche groote steden is de kleurigheid, de bontheid van
de gansche stad, de honderden Grieksch-katholieke kerken met haar vergulde koepels,
de groote verscheidenheid in de kleeding der inwoners.
Het eerste overzicht dat ik van de stad nam was van het Kremlj af.
Het Kremlj is in alle opzichten het hart, niet alleen van Moscou, maar ook van
geheel Rusland. ‘Boven Rusland gaat Moscou, boven Moscou het Kremlj, boven het
Kremlj - God,’ zegt een Russisch spreekwoord.
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Op het Kremlj bevinden zich de oudste kerken van het Moscovitische rijk, groote
keizerlijke paleizen, een klooster, en de heiligste relikieën. De klokken van het Kremlj
verkondigen den volke dat Rusland een nieuwen keizer gekregen heeft.
Het Kremlj ligt op een heuvel vlak aan den oever van de rivier Maskwà en is
omgeven door een gekanteelden muur, die onderbroken wordt door vijf getorende
poorten van zeer gemengden bouwstijl; aan het Kremlj hebben op verschillende
tijden architecten van verschillende nationaliteit gewerkt.
Het eerste wat ik deed, toen ik op het Kremlj kwam, het eerste wat ieder
vreemdeling behoort te doen, was het bestijgen van den Iewàn Welièkiej (= de groote
Iewan). Dit is een klokkenhuis met 30 klokken en twee achthoekige niet
spitstoeloopende torens met vergulde koepels; behalve die koepels is het gansche
gebouw wit. De hoogste toren, waarnaar het gansche gebouw zijn naam draagt, is
82 meter hoog. Dezen beklom ik. Het was de morgen van een zomerdag die gloeiend
heet beloofde te worden; een ijle witte wolk bedekte de zon nog en al de felle kleuren
van huizen en kerken lagen te wachten op de zon, die hen wakker zou maken.
Toen ik op den hoogsten omgang van den toren was, en mijn blik over Moscou
liet gaan, brak de zon door. Daar werd al de sluimerende schoonheid wakker - en de
stad lachte de zon toe. Het was een glanzen en schitteren en flikkeren, van het goud
der honderden kerkkoepels, van het wit, het blauw, het rood, het roze der huizen;
zelfs de stilstroomende Maskwà glimlachte in haar zilverglans.
Op eens hoorde ik van onder mij opstijgen kleine, hóóg-tintelende klokgeluidjes,
die dan dadelijk gevolgd worden door zwaardere bommende klanken, in wijde
intervallen dalend, dàlend tot de diepe gerhythmeerde tonen van een basklok - als
een reus die met wijde schreden een berg afdaalt. Maar het hooge getinkel bleef
aanhouden. Even werd het stil.
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Daar beginnen de kleine klokjes weer, inleidend, aanlokkend, en weer vallen de
basklokken met bommend gedonder in.
Onder mij, op het wijde Kremlj-plein verzamelt zich een groote, wemelende
menigte voor de deuren van een der kerken. Ik zie hoe de deuren open gestooten
worden. Op den drempel verschijnt een schaar in brocaat gekleede priesters; zij
schrijden de trap af naar het plein. Hen volgt een mannenstoet: drie aan drie dragen
zij kruisvormige schilden, aan lange stokken bevestigd. En boven dat alles straalt de
bevrijde ochtendzon en galmen de klokketonen. Ik zie niets meer afzonderlijk, maar
één groote, beangstigende pracht van licht en kleurentinteling. Naast mij staat een
pelgrim, wel van ver gekomen om Moscou en haar heiligheid aan te zien. Om zijn
beenen heeft hij met touwen omwonden zwachtels en aan zijn voeten schoenen,
gevlochten van berkebastrepen. Een oude chalàt (= boerenjas) hangt hem in lompen
om zijn lijf en op zijn rug hangt een zware bundel waaraan een theeketeltje bengelt;
hij kijkt naar den krjestnüj choh (= kruisgang) en buigt zich diep, tot op de hoogte
van zijn gordel, en als hij zich weer opheft strijkt hij de lange grijze lokken naar
achteren, die hem over de oogen zijn gevallen; en weer kijkt hij lang en strak en met
de bij elkaar geknepen vingers van de rechterhand drukt hij zich vast op het voorhoofd
en: ‘Gospadièj pamièloej!’ [= God, erbarm u] murmelt hij en buigt weer heel diep
na het teeken des kruizes gemaakt te hebben.
Ik had aanvankelijk mijn intrek genomen in een naar ik meen speciaal-Russische
inrichting; na nomeràch, d.i. letterlijk: op nummers. Zoo'n inrichting houdt het midden
tusschen een hotel en een boardinghouse. Men betaalt er per dag en heeft recht op 2
à 3 samowaren1) dagelijks en op kleine diensten van den korridòrsjtsjiek (=
gangbewaarder). Voor de rest zorgt men zelf. Tweemaal per dag komt er iemand
met broodjes en gebakjes te koop. Meestal zijn er aan zulke huizen kookinrichtingen
verbonden; maar

1) De bekende Russische theetoestel.
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eten ‘na nomeràch’ beteekent een maagcatharre - zoo vertelde men mij later.
Op die ‘nomerà’ heb ik de tien somberste dagen van mijn verblijf in Rusland
doorgebracht. Het was een groot, somber huis van vreemden, ingewikkelden bouw,
dien ik nooit begrepen heb en nog niet begrijp. Mijn kamer, een groot vierkant vertrek,
schaars en slordig gemeubeld, zag uit op een rommelige binnenplaats; elk oogenblik
hoorde ik van de bovenramen iets naar beneden smijten en kwakkend of kletterend
op het cement neerkomen. Achter een verweloos kamerschut stond een eenvoudig
houten ledekant met smerige lakens en gescheurde dekens, waarvan ik elken avond
de dikke vette kakkerlakken moest afsnipperen en ‘tsjort znàjet’ (= de duivel weet1)
welk ander gedierte.
Aan het einde van de lange gang, in een donkeren hoek, waren de korridorsjtsjiek
en zijn vrouw gehuisvest, die daar aan een klein tafeltje gezeten de wacht hielden
over een rij samowaren, en den verderen tijd doorbrachten met schoenen poetsen en
‘sjtsjie’ (= koolsoep) eten. Als ik 's avonds thuis kwam, moe van het slenteren door
de duf-warme, stoffige stad, moe van het kijken naar het kleurengewemel en de
vreemde mij oneigen vormen der huizen en kerken; als de korridorsjtsjiek en zijn
vrouw mij aankeken met hun doffe, matte oogen, alsof ze wisten wat ik van hen
dacht; als ik mij dan liet neervallen op een stoffigen stoel voor het open raam,
waardoor geen gewenschte koelte kwam binnenstroomen, en de gedempte
dworgeluiden naar boven stegen - ik herinner mij het drenzige liedje dat de dworniek
altijd floot - o, dan kon ik mij zoo verlaten, eenzaam, gedrukt voelen, zoo verlangen
naar mijn kleine, lichte kamer met de kleurige boekenrij, de heldere, lief-bekende
oogen van vrienden en verwanten, naar mijn avondwandelingen langs het strand en
de lavende koelte der avondzee. Dan kwam de korridorsjtsjiek den stoomenden
samowaar binnenbrengen en in een verlangen naar vriendelijkheid begon ik druk
met hem te praten; hij keek

1) De duivel weet in Rusland veel meer dan God; men hoort vaker ‘tsjort znajet’ dan ‘Boch (=
God) znajet.’
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mij stil-verwonderd aan, trachtte mijn nog gebrekkig Russisch te begrijpen en vaak
ging hij al gauw heen met een verlegen-glimlachend: ‘njè paniemàjoe’ (= ik begrijp
niet). Ik ging dan vroeg te bed en liet mij in slaap luien door het klokkenspel en had
tot droomtranen roerende droomen van het lieve thuis, van mijn kleine woning in de
stille straat, waar 's zomers avonds de vroolijke kinderen spelen.
Het was het heimwee dat zacht mijn ziel kwam binnendringen. Ik had zijn nadering
al voorvoeld en gemeend het te kunnen buitensluiten, maar stil als een
sluipmoordenaar was het gekomen.
Het ging mij met het heimwee, als H e i n e (sit venia comparationis) met Londen.
Deze had zich voorgenomen om zich niet over Londen te verwonderen, maar toen
hij de Theems opvoer moest hij denken aan den schoolknaap die zich voorgenomen
had niet te schreeuwen als hij met den stok zou krijgen, in tegenstelling met zijn
kleinzeerige makkers. Ik heb nooit kunnen begrijpen dat iemand zich niet tegen het
heimwee kon verzetten - vóórdat die sombere vrouw mij zelf in de oogen gekeken
had!
Door een gelukkig toeval kreeg ik de gelegenheid om den heeten Augustus buiten
Moscou door te brengen. Iemand, met wien ik in de eerste dagen had kennis gemaakt,
nam mij mee op bezoek bij een poop1), in wiens gezin mijn kennis een zomer had
gewoond. Hij woonde in Wladùjkieno, een dorpje 20 minuten sporens van Moscou;
het lag tusschen kleine, beboschte heuveltjes in, waartusschen door een beekje
stroomde; alles zag er zoo klein en vriendelijk-frisch uit, en het gezin van den poop
beviel mij op den eersten indruk zóó goed, en vooral schrikte mij de stoffige hitte in
de stad zóó af, dat ik dadelijk vroeg of er soms gelegenheid voor mij was, om daar
de maand Augustus door te brengen. Màtoesjka (= moedertje, de gewone naam voor
een vrouw van een Russischen geeste-

1) Het woord poop heeft in Rusland geen goeden klank; het heeft eenigszins de kleur van ons
woord ‘paap’, met dit verschil echter dat een grieksch-katholiek zijn eigen geestelijke
verachtenderwijze aldus noemt. Het ‘nette’ woord is swjasjtsjèniek, (letterlijk = geesteling).
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lijke, die zelf door zijn parochianen bàtjoesjka = vadertje, genoemd wordt) - màtoesjka
stemde blij toe, want juist was een zjieljèts (= kommensaal) van haar vertrokken.
Eenigszins bedachtzaam geworden door het pas-ondervondene deelde ik haar mede
dat ik een Jood was. Even keek ze mij strak aan en zei daarop, het
eigenaardig-Russische handgebaar makende: ‘nietsjewò, fsiò ravnò’ (= niets, alles
gelijk). Deze beide uitdrukkingen spelen zóó'n gewichtige rol in de Russische taal
dat het mij niet onnoodig voorkomt den lezer er iets van te vertellen. ‘Nietsjewo’
beteekent letterlijk ‘niets’, en is ook in die beteekenis gebruikelijk. Maar ook kan
het beduiden dat men van een toestand of ding geen kwaad of geen goed kan zeggen,
dat iets is ‘kak sljèddoejet,’ zooals 't behoort. Het heeft dan een iets sterkere beteekenis
dan ons ‘vrijgoed.’ Ik ben nietsjewo gezond beteekent dat er maar weinig op mijn
gezondheid valt aan te merken; het was daar nietsjewò = het was daar wel prettig,
gezellig of iets dergelijks; zoo zegt men: hij is een nietsjewò mensch, een aardig,
goed mensch. Eens zei mij iemand van het reusachtige standbeeld van A l e x a n d e r
II, bijgenaamd den bevrijder, dat op het Kremlj staat, - ‘het standbeeld is leelijk,
maar het voetstuk is nietsjewò’.
Fsiò (éénlettergrepig uit te spreken) ravnò beteekent letterlijk: alles gelijk; deze
woorden zijn de uitdrukking van het fatalistische in den Russischen aard. Met die
woorden schuift de Rus eigen en anderer ellende van zich af; hij geeft er mee te
kennen dat er iets ongelukkigs, verdrietigs of lastigs is, wat hij zich wel zou kunnen
aantrekken, als hij zou willen, maar waar tegen toch niets te doen valt: fsio ravnò,
het is wel zoo, maar wat zal men er aan doen! Bij alle standen heb ik die wijze van
uitdrukken waargenomen en men kan bijna zeker zijn, bij een toevallig opgevangen
gesprek deze uitdrukkingen te hooren. Ze gaan meestal vergezeld van een teekenend
gebaar, dat ook bij alle standen in zwang is, hetwelk bestaat uit een slappe, van zich
afwerende beweging met de hand, of energieker, met den bovenarm of zelfs met
beide armen, alsof men een
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rookwolk of een zwerm vliegen van zich àfwuift. Voor die beweging bestaat een
vaststaande uitdrukking: machnoètj roekòj = met de hand wuiven, die tevens
beteekent: op iets geen acht geven, iets zijn aandacht niet waardig achten. Het gebaar
is kenteekenend voor de onbezorgdheid, of beter, zorgeloosheid der Russen.
Zoo had dan het fsiò ravnò van màtoesjka en haar handbeweging mijn Jood zijn
weggewuifd - of misschien was het wel liberaliteit van haar, aangewakkerd door de
hoop op onverwachte inkomsten - en was ik commensaal geworden in het gezin van
I e w a n P j e t r ò w i e t s j P r a t a p ò p o f . Het was daar dat ik een begin van
russificeering bij me waarnam: ik kocht een roebasjka, liet mijn baard staan, om met
mijn glad gezicht niet te veel af te steken bij de baardigheid van mijn hospes, raakte
aan 't sigaretten rooken en kreeg neiging om acht à tien glazen thee per dag te drinken.
Over dag was ik in de stad, verrichtte daar mijn bezigheden met een fatsoenlijk jasje
en een schoon boord aan; maar als ik tegen etenstijd thuis kwam, schudde ik het
Moscousche stof niet alleen van mijn schoenen, maar wiesch het ook van mijn gezicht,
trok mijn roebasjka aan en was ‘een Rus met Russische gedachten.’
De zomeravond in een Russisch dorp! Ik zie mij zitten in den schemer op de
leuning van het beekbruggetje; naast mij staat een troepje baba's (boerenvrouwen)
luid en door elkaar te spreken; van den dalenden dorpsweg komen wat boerenjongens
aan; een harmonica-speler is bij hen, die met vlugge vingers zacht preludicert. Als
zij voorbij de baba's en meisjes komen, zeggen zij haar vroolijk lachend een paar
aardigheden, en de vrouwen schateren hoog uit. Van den anderen kant jagen met
luid-galmende uitroepen een paar jongens de dorpskudde naar huis; en als een koe
wat dicht bij de vrouwen komt, geeft een forsche, flinke meid het dier een klinkenden
slag op de bil en jaagt het met een luid: ‘noe tsjtò-zje, tsjòrt’ (= nu wàt dan, duivel)
naar de andere toe. Als 't heel en al donker is, en de lichtjes in de iezba's duidelijk
zichtbaar zijn, ga ik naar huis en zet mij voor het open raam in mijn kamer met
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een boek. Mijn venster geeft uitzicht op een berkenboschje; geen berken als bij ons:
teere fijngebogen stammetjes - maar forsche, krachtige boomen, wier helder-zilveren
stammen in het zilverende maanlicht een wonderlijken, droomachtigen glans afgeven.
Met kleine schokjes trekt de rook van mijn sigaret het open venster uit, het open
boek valt van mijn schoot, en een wonderlijke stemming, die al het bepaalde in mij
vervaagt, overvalt me, neemt me. Er wordt gedanst in het bosch, ik hoor het getrippel
en gestamp van schoeisel op een houten vloertje; een harmonica speelt in snelle
vierkwartsmaat een heel eenvoudig dansmotiefje van drie tonen in seconden, en als
de wind naar mij toe is, hoor ik heel duidelijk het refrein, gezongen door meisjes en
jongens; ànders bereiken mij slechts de hooge noten, maar àltijd hoor ik het getrappel
en gestamp en het eentonige, eindeloos herhaalde rhythme.
In ‘Prinzessin Sabbath’ vergelijkt H e i n e het Jodendom met een prinses die zes
dagen in de week tot een hond betooverd is, maar één dag, de sabbath, is zij weer
een mensch. De Rus is 's daags betooverd; zwijgend met doffe oogen doet hij zijn
werk, zwoegt en ploetert - maar 's avonds breekt de betoovering; dan begint zijn ziel
te leven en de liedjes wellen op, als hij goeljàjet door het zomeravondbosch.
Mijn hospes was een groote breede man, die, als alle Russische geestelijken, althans
in het uiterlijke naar een imitatio Christi poogde: lange bruine haren, midden op het
hoofd gescheiden, vielen hem op de schouders en zijn gespitste baard reikte hem tot
de borst; hij droeg een wijde donker groene jas met wijdhangende mouwen en een
breeden strooien-hoed. Stil en zonder ophef verrichtte hij zijn werkzaamheden van
geestelijke, sprak niet veel, deed op zijn tijd een dutje, dronk op zijn tijd een glaasje
wòdka, rookte op alle tijden sigaretten. 's Ochtends zag ik hem vaak in zijn broek en
hooge laarzen, en zijn statigen haardos in een stijf vlechtje gevlochten door het huis
loopen, wat mij, toen ik hem voor den eersten keer zoo zag, wel een beetje
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ontgoochelde. Zijn vader, door iedereen djèddoesjka genoemd (= grootvadertje),
woonde bij hem in huis; deze was vroeger djak (= voorzanger) geweest, een zwijgend
man met oude peinzende oogen; bij warm weer zat hij den ganschen dag op de bank
voor het huis en breide met lange beenen breipennen borstrokken voor de leden van
het huisgezin, waarbij hij met een diepe, nog klankvolle basstem kerkmotieven
neuriede.
Ik had zoo graag wat van hem willen hooren over den tijd der lijfeigenschap;
tweemaal vroeg ik hem er naar, en tweemaal kreeg ik ten antwoord op mijn vragen:
kàk nje pòmnietj! (= hoe zou ik 't niet herinneren!)
Het eigenlijke hoofd van het gezin was màtoesjka; zij was een klein dik vrouwtje,
met smalle, ineengeknepen, uiterst slimme oogjes die overal heengingen en àlles
zagen. Ik weet niet waaraan ik het verdiende, maar ik was haar vertrouwde en ze
deed me soms verhalen, die meer dan vertrouwelijk mochten heeten. Zij gevoelde
zich vèr verheven boven het gemiddelde peil der Russische vrouwen. ‘Ik ben een
ienastrànka (vreemdelinge; letterlijk: anderlandsche); ik bèn geen Russische vrouw,
J à k o f M a w r ì k i e j e w i e t s j 1) (zoo was mijn Russische naam); diè zitten maar
altijd op hun stoel met de armen over elkaar en zeggen: jà nje znàjoe (ik weet niet)
en: tsjtò boèdjet, tò boèdjet (= wat zal zìjn, dat zal zìjn); ik kan alles doen: ik heb
Fransch geleerd, ik kan aardappels poten, warènje (een soort jam) koken, ja, ik heb
het plan van het huis hier ontworpen; daarom kan ik 't ook niet met grootvadertje
vinden: on majà toetsja!’ (= hij is mijn wolk).
Ik mag vermoeden dat matoesjka's drukke werkzaamheid al in het verleden lag,
want voor zoover ik kon

1) De Russen noemen elkaar in het dagelijksche leven pa ièmenie ie òtsjestwoe = bij voornaam
en vadersnaam. Als men met iemand kennis maakt, met wien men meer denkt samen te
komen, dan vraagt men, of wordt gevraagd naar voornaam en vadersnaam, welke laatste den
uitgang oewietsj bij mannen, -ovna bij vrouwen krijgt b.v. T o l s t ò j heet L j e f , zijn vader
N i k o l a j , dus; L j e f N i k o l à j e w i e t s j . Zoo ook A n n a P à w l o n a = A n n a
P a u l s dochter enz.
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nagaan, bestond haar voornaamste werkzaamheid in het theeslurpen en warenje
lepelen, en babbelen met haar zuster M à r j a I e w à n o v n a , die heele uren bij haar
kon zitten dorpsschandaaltjes vertellen en sigaret na sigaret rooken.
Haar man was het puik der geestelijkheid, zei ze mij, en blij dat ze niet waren als
die, vertelde ze nu allerlei kwaads van andere geestelijken en hun gezinnen: zooveel
geestelijken waren dronkaards; op handen en voeten kon je ze soms naar huis zien
kruipen, vadertje! En spelen dat ze deden! Hun laatste kopeek verdeden ze aan het
hazardspel; geen net mensch gaat dan ook graag met een geestelijke om, maar zij en
haar man kenden heel veel nette menschen - en ze noemde me een heele reeks namen
op met deftige titels. Het was eigenlijk nooit haar ideaal geweest met een geestelijke
te trouwen, en in haar jonge jaren was ze met een Kaukasisch officier verloofd
geweest, maar dat wou haar vader niet hebben; daar kwam bàtjoesjka, ‘die toen nog
mooi was’ en wàt moest ze doen, J à k o f M a w r i k i e j e w i e t s j ?
Als ze me dergelijke verhalen uit haar jeugd deed, vergeleek zij zich altijd bij
K i t t y , die lieve figuur uit To l s t ò j 's A n n a K a r é n i n a en aan het slot van haar
verhalen zei ze steeds, met een blik die instemming verwachtte: ‘Kitty!’
Van To l s t ò j ‘als mensch’ (de onderscheiding is van haar) moest ze maar weinig
hebben. Die wèrkte niet genoeg, die schrééf maar.
‘Weet u, J à k o f M a w r i k i e j e w i e t s j , wat zijn grootste roem is? - zei ze me
eens - dat hij een graaf is, en toch sapagièj en roebàsjka draagt! (d.w.z. de gewone
Russische boerendracht). Als mijn B a r i è s I e w à n o w i e t s j (haar zoon, een
goeiige, domme dikkerd die van zijn plan om ook geestelijke te worden was
teruggekomen, en nu in de veeartsenijkunde zijn heil zocht), als mijn B a r i è s een
graaf was, zou hij ook beroemd zijn met zijn sapagièj en roebàsjka!’
Ik was in Rusland, toen To l s t ò j ‘de groote schrijver
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van het Russische volk’ zooals hij vaak genoemd wordt, zijn 75sten verjaardag vierde.
De liberale kranten en tijdschriften stonden vol over hem, en verschillende
geïllustreerde bladen gaven zijn portretten.1) De grondtoon van al wat er geschreven
werd, was: hoe jammer dat die groote kunstenaar moralist heeft willen worden; een
meening die zijn merkwaardigste uiting vindt in den brief, dien To e r g é n j e f van
zijn sterfbed tot To l s t ò j gericht heeft. Hij bezweert hem daarin de profetentaak
op te geven en den Russen weer trotsch te doen zijn op werken als ‘Oorlog en Vrede’
en ‘Anna Karénina’.
Het intellectueele Rusland heeft To l s t ò j lief, zooals een moeder haar liefsten
zoon, wiens idealen echter verder reiken dan zij in haar ouderdom vermag te bevatten:
‘het is toch zoo'n lieve knappe jongen! Jammer dat hij zulke rare ideeën heeft!’
De volgens M à t o e s j k a echt-Russische vrouw kon ik bestudeeren in haar
schoondochter, de vrouw van haar oudsten zoon. Deze werkte in Petersburg op een
bureau, en zij was in 't dorp achtergebleven met drie kinderen, een vierde
verwachtende. Zij was een voorbeeld van slordige, morsige luiheid. Tegen de
etenstijden kwam zij altijd met haar drie lieve, maar uiterst vieze kindertjes bij
M à t o e s j k a en met hun vieren aten ze dan officieus mee, proefden mee, zouden
wij zeggen.
Ik heb in Rusland zoo vaak menschen aangetroffen die we hier ‘vreemd’ zouden
noemen; menschen aan wier oogen, aan wier manieren het merkbaar is dat zij buiten
het dagelijksche leventje onder familieleden en vrienden òm, nog een apart leventje
leiden, dat zich eens plotseling naar buiten zal vertoonen in een daad, waarvan alleen
het zonderlinge te verwachten viel. Zoo'n mensch scheen mij ook J e l j è n a
N i k o l à j e v n a , de schoondochter van M à t o e s j k a . Dikwijls kreeg ze standjes
van M à t o e s j k a ; dat ze haar man en kinderen verwaarloosde, dat ze de

1) Er wordt veel over T o l s t ò j geschreven in Rusland; groote gedeelten van zijn
correspondentie zijn reeds uitgegeven, en de voorname tijdschriften geven vaak bijdragen
tot zijn levensgeschiedenis.
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kleintjes niet goed genoeg wiesch en dat ze haar pieragiej (koeken met vleesch, rijst
of kool opgevuld) liet aanbranden - en dan werd de Hollandsche huisvrouw waarvan
ik M à t o e s j k a , wellicht met stralende oogen, had verteld, haar tot voorbeeld gesteld.
Dan antwoordde J e l j è n a N i e k o l à j e v n a niet veel, maar liep met
overelkaargeslagen armen de kamer op en neer (een Russische gewoonte, vooral van
vrouwen) en zei soms: ‘mnjê fsiò ravnò, tsjto boèdjet, to boèdjet’ (= 't kan me niets
schelen; wat zal zijn, dat zal zijn), of ze rolde zich kalmweg een sigaret en liet de
rook door haar neus gaan.
M à t o e s j k a was buitengemeen bijgeloovig en streng Grieksch-Katholiek. Als
iedere vrome Rus had zij in haar mooie kamer een kiejota staan - dat is een kastje
met glazen deuren, waarin heiligenschilderijtjes staan verzameld - en waarvoor ik
haar elken ochtend zag bidden. Eens had haar jongste zoontje K ò l j a , een aardig
gevoelig ventje, met wien ik vaak wandelingetjes in den omtrek maakte - hij leerde
mij veel liedjes die hij mij met zijn hooge jongenssopraan, waaraan ik hem
Zondagsochtends bij het kerkgezang altijd kon herkennen, voorzong - eens had het
ventje halsstarrig geweigerd een relikie, die M à t o e s j k a hem voor had gehouden,
te kussen. En, o wee! dien zelfden avond wierp een jongen hem een kiezelsteentje
tegen zijn hoofd, waardoor een klein wondje ontstond. Dat was de hemelsche straf,
zei M à t o e s j k a - en den heelen avond moest het joggie op zijn knieën, met het
hoofd tot op den grond gebogen, voor de kiejòta liggen bidden. Door den dunnen
wand van mijn kamer heen hoorde ik hem den ganschen avond krampachtig snikken,
en smeeken om erbarming: ‘pamìeloej, pamìeloej!’ Den volgenden dag moest hij
met zijn moeder mee naar het Kremlj, waar de relikieën te zien zouden zijn, maar
ook werd de dokter geroepen die het hoofdwondje voorzag; en den ochtend daarop
vertelde M à t o e s j k a mij als een wonder, hoe het wondje begon te genezen, en hoe
haar in den nacht een engel was verschenen, die haar tot driemaal toe, tot drìemaal
toe, J á k o f M a w r i k i e j e w i e t s j , had toegeroepen: ‘De tijd is
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er, de weg is er, het geld is er: ga dus tot den heiligen Serafiem!’1) En toen dien dag
bàtjoesjka haar een appel uit Sarówo (de woonplaats van S e r a f i e m ) meebracht,
beschouwde zij dit als een wonderbaar voorteeken.
De lezer moet uit het voorgaande niet opmaken dat mijn hospita een eenvoudige,
geloovige ziel was; zij was een uitermate sluw wijfje, dat onder een schijn van
goedwillende eenvoudigheid haar slimme plannetjes altoos trachtte door te drijven,
en ik had in mijn omgang met haar al mijn Russisch noodig, om niet door haar
beetgenomen te worden.
In de dienstbode van M à t o e s j k a , N i n i e l l a M i c h à j l o v n a , vond ik een
exemplaar van een menschensoort terug, waarvan ik in mijn Russische boeken vaak
gelezen had, maar van welker bestaan ik mij nooit een duidelijke voorstelling had
kunnen maken - zooals van veel Russische menschen en toestanden, vóórdat ik zelf
in het land was geweest. Zij was een klein, mager persoontje met niets
opmerkenswaardigs dan haar diep-blauwe, innig-goede oogen. Zij trok mijn aandacht,
omdat ik haar zoo vaak in een hoekje stil en geluidloos zag zitten huilen. Ik vroeg
M à t o e s j k a naar haar en zij vertelde mij dat zij o zoo'n ‘ariegienàljka’ (origineele)
was. Op haar 18e jaar was ze bij M a t o e s j k a gekomen als een frissche vroolijke
boerendeern. Twee jaar was ze in Wladújkieno geweest, toen M à t o e s j k a op een
gegeven dag merkte dat ze zwanger was. Ze onderhield haar daarover en vroeg haar
uit. Eerst wilde ze niets zeggen, maar ten slotte bekende ze dat ze een avond ‘goeljàja’
(letterlijk: gewandeld had) met een parenj (boerenknaap) en die had haar verleid;
maar had hij haar dan niet willen trouwen? Ja, had ze geantwoord, maar ze had een
afschuw van hem, ze gruwde voor hem, haatte hem - en ze was vreeselijk begonnen
te huilen. Het kind stierf een paar dagen na de geboorte.
Deze geschiedenis had zich tweemaal herhaald in haar gruwzame eenvoudigheid,
en nu was ze dertig jaar en ver-

1) Een in de eerste helft der vorige eeuw gestorven kluizenaar, die in den zomer van 1903 met
groot vertoon heilig is verklaard.
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wachtte haar vierde bevalling, van haar vierden minnaar, dien ze weer haatte, en
weer niet wilde huwen. En daarom zat ze zoo vaak stilletjes te huilen, denkend om
haar verleden en om haar toekomst. Ze was bizonder lief en vriendelijk, en had een
heldere hoogklinkende stem, waarmee ze wel eens triestige liedjes zong; midden in
haar werk zag ik haar wel op eens stil blijven staan en strak voor zich uitkijken.
Zielsveel hield ze van den kleinen K o l j a , M à t o e s j k a ' s jongste zoontje, dien ze
soms hartstochtelijk kuste en omhelsde.
In deze voor een eenvoudig mensch wèl vreemde omgeving leefde ik een maand. Al
wat er droomerigs, vaags, onbepaald in me is, kwam daar te voorschijn; oude, bijna
uitgesleten stemmingen en herinneringen doemden weer bij me op en vloeiden op
wonderlijke wijze inéén met wat ik daar in het Russische dorpje zag en hoorde en
voelde.
Den eersten September verhuisde ik weer naar de stad. Door aanbeveling had ik
een kamer gehuurd bij een ‘intelligente familie’ (zoo luidt de terminologie in de
advertenties). Mijn nieuwe woning stond in een echt-Russische buurt, het
‘zamaskwarjìtsje’ = het stadsgedeelte aan gene zijde van de rivier-Maskwà. In dit
stadsgedeelte ontvluchten de echte Moscovieters den vreemdelingenstroom in Moscou;
daar ziet men geen Fransche, Duitsche, Engelsche namen of uithangborden1) daar
gaan alle namen op - skiej, - of, - ien uit, zooals 't een goeden Russischen naam past;
een fiets is er een curiosum; een automobiel beteekent er een revolutie. De huizen
zijn er laag, wit of kleurig geverfd, met groene, bijna platte daken en vaak in 't vierkant
door kleine tuintjes omgeven; de lange heuvelige zijstraten bereiken de heuveltjes
die dit gedeelte van de stad omgeven.
Ik sprak er straks van dat er zich zooveel vreemdelingen in Moscou ophouden.
Het is mij opgevallen dat bijna alle handelszaken van belang in Moscou door vreemde-

1) Geen winkel in Rusland of hij heeft zijn bontbeschilderd uithangbord. Wellicht is dit te
verklaren uit het analfabetisme der Russen.
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lingen gedreven worden, waaronder ik dan ook reken de Duitschers der
Oostzeelanden, de ‘Ostzééjskieje,’ die wel ‘Russische onderdanen’ zijn, maar geen
‘Russen.’
Er is een scherp onderscheid tusschen een ‘Roeskiej pòddannüj’ (= Russisch
onderdaan) en een ‘Roeskiej’ (= Rus). ‘Rus’ heet men eerst als men van huis uit
groot-Rus is, wat dan meteen wil zeggen: Grieksch-katholiek. Het eenige waardoor
men, behalve door naturalisatie in een ander land, (iets wat zeer bemoeilijkt wordt)
zijn Russchap zou kunnen verliezen, is verandering van godsdienst, maar dit is
verboden; men mag vroom zijn, of zoo liberaal als denkbaar is: is men éénmaal
Grieksch-katholiek, dan blijft men 't ook. Een tijd geleden waren een stuk of wat
Lijflandsche boeren door schoone voorspiegelingen overgehaald tot het
Grieksch-katholicisme. Ze kregen echter berouw en verlangden naar hun trouwen
Duitschen bijbel; zelf moesten ze Grieksch-katholiek blijven, dat wisten zij, maar
nu wilden ze tenminste hun kinderen redden en ze brachten die naar hun oude ‘pastors’
en vroegen die, of ze hun kinderen òm wilden doopen. Deze deden dit godgevallige
werk. Maar daar kregen de Russische ambtenaren het in de gaten; de vrome pastors
werden gevangen genomen en verbannen, of op andere wijze zwaar gestraft. Doch
wijd houdt de Orthodoxe kerk haar poorten open voor iederen ‘Lutheraan’ of
Roomsch-katholiek, die bij haar zieletroost of voordeel zou willen zoeken.
Een Jood, al woont zijn voorgeslacht ook reeds eeuwen in Rusland, blijft jewreej
= hebreeuwer heeten; een Pool blijft Poljàk1) en hangt in veel gevallen slechts daarom
zoo aan zijn Roomsch-Katholicisme, omdat zijn nationaliteit daarmee verbonden is.
Een Oostzee-duitscher heet ‘njémmets’2) = Duitscher, of naar zijn godsdienst:
‘Ljoeteranien = Lutheraan.

1) vgl. den Joodschen eigennaam Polàk.
2) Njèmmets beteekent eigenlijk ‘de stomme’ = de niet-Russischsprekende (vgl. barbarus).
Vroeger noemde men iederen West-Europeër ‘njemmets’ en onderscheidde men een
Hollandschen, Engelschen, Deenschen ‘njemmets.’
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Wanneer men over de Koeznjètskiej most (= Smidsbrug) de Pjetròfka, de Twjerskàja,
(de drie voornaamste winkelstraten) loopt, ziet men bijna niets dan on-Russische
namen. De groote machinefabrieken zijn bijna alle in Duitsche handen, en Russische
apotheken herinner ik mij niet gezien te hebben; de apothekers in Moscou zijn
Duitschers, of Joden. Dit bedrijf is den Russen ook bij uitstek oneigen: dit fijne werk,
waarvoor groote helderheid en nauwgezetheid geëischt wordt, komt volstrekt niet
overeen met het weinig-minutieuze van het Russische volkskarakter. Hier valt ook
op te merken, dat onder de groote staatslieden in Rusland zooveel Duitsche namen
gevonden worden: B u n g e , v o n G i e r s , W i t t e , L a m s d o r f f , v o n P l e g w e ,
v o n P l e s k e , S e n g e r , F r i e d r i c h etc. etc.
Ik heb bij veel Russen een waren haat tegen de Duitschers kunnen waarnemen.
‘Ze komen alléén in ons land - zei me eens iemand - om er rijk te worden; ze kennen
ons niet, willen ons niet kennen, wetens niets van onze litteratuur en onze kunst, en
verachten ons, oordeelende naar onze uiterlijke slechte eigenschappen.’
Dit harde oordeel over de Duitschers is in veel opzichten gerechtvaardigd. De
Duitschers oordeelen laatdunkend en oppervlakkig over de Russen; zij ergeren zich
over hun ‘Faulheit’ en ‘Schmutzigkeit’ en gebrek aan ‘Ausdauer’, en voelen zich in
hun keurige netheid en nauwgezetheid en bij-de-pinken-zijn verre verheven boven
den Rus; zij leven in hun eigen Duitsche kringen, en bemoeien zich maar weinig met
de Russen en het Russische; alleen den samowaar en het sigaretten-rooken hebben
zij van hen overgenomen.
Ik had eens een gesprek met een Duitscher, een netgekapt, zorgvuldig-gekleed,
schoon-gewasschen heertje; hij woonde al vijftallen jaren in Moscou, en had al den
rang van ‘Staatsraad’ verworven; we hadden het over de armoede in Rusland, over
de immer-wassende proletariërs-bevolking in de steden en het uitgemergelde
platteland. ‘Och!’ zei het heertje, en snipperde een pluisje van den zijden lapel zijner
smoking, - ‘Och, de Russen dragen veel te hooge
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laarzen; voor het geld van het overbodige leer zouden ze zich allerlei noodige dingen
kunnen koopen...’ Een der aanwezige dames, ook een Duitsche, was het niet met
hem eens; zij zocht de oorzaak der misère hièrin; dat er zooveel boeren in de steden
woonden: vergelijk daar Berlijn of Frankfort eens mee! Dáár zag je niets dan
net-gekleede menschen!.....
Toen ik weer in de stad kwam was het herfst. De Russische herfst is een zeer korte
en ‘schroffe’ modulatie naar den winter; er is niet dat stille weemoedige sterven van
den zomer als bij ons - maar die dwaze zomer krijgt bevel binnen vier-en-twintig
uur het land te verlaten, en de herfst doet niets anders dan luide den aantocht van
den komenden winter verkondigen.
De rijke Russen, van hun datsja's komende, gaan nog een maandje naar de Krim,
en komen terug als 't reeds goed koud is en de pelzen al gedragen kunnen worden.
Het regende en woei, en al het Russische stratenstof was tot een dikke, pappige
modder geworden. Van de hooggelegen stadsgedeelten stroomde het regenwater in
ware golven naar de lage stad, en alle putten en kuilen waar de Moscousche straten
zoo rijk aan zijn, werden tot plasjes en meertjes, die de huurkoetsiers gebruikten om
hun paard ‘een beurt’ te geven.
Dit is het zwakke in de schoonheid van Moscou, dat zij verdwijnt of tot ergernis
wordt bij nattig, somber weer. De schoonheid van Moscou heeft iets pralends, als
een opzettelijk aangebrachte versiering; maar o, als het donker is en regenachtig!
dan vormen het goud en wit en de helle kleuren een naargeestig en wrevelig makend
contrast met het grauwe en grijze van lucht en aarde; dan is Moscou als een verrégende
illuminatie. Zie onze Hollandsche en Vlaamsche steden bij druilig, herfstig weer.
Loop door Brugge, en zie hoe de stille, rustige vormen der huizen, hun oude, goede,
tinten inniger en doordringender worden van schoonheid. Ik herinner mij dat ik eens
op een regendag over het Kremlj liep en met gefronsde wenkbrauwen
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de vaal-natte kerken aanzag, en dat mij toen in eens te binnen kwam hoe ik eens in
den regen in Edam op de hooge brug had gestaan en naar de grijze wolken gekeken,
die boven het grachtje dreven.
Moscou en Edam!
De wintervermaken waren reeds begonnen. De Moscovieter, d.w.z. de Moscovieter
van meer dan 1500 roebels inkomen, is een hartstochtelijk liefhebber van opera- en
comedie-voorstellingen. De theaters van eenige beteekenis zijn altijd stampvol. Het
Russische publiek is zeer bizonder in zijn bijvalsbetuigingen. Het is weinig gezegd:
men schreeuwt; brult is het woord. Ik woonde eens in het Groote theater1) een
voorstelling van F a u s t bij, waarin de Mephisto-rol door S j a l j à p i e n gezongen
werd. S j a l j à p i e n ! De lieveling van alle Moscovieters, vereerd en benijd door de
mannen, vertroeteld en aangebeden door de vrouwen, die hem 's avonds aan den
uitgang opwachten om een glimlach op te vangen, zijn handen te kussen. Ik zat hoog,
in een loge vol studenten. Na elke groote scène was er een gegil, gestamp, gebrul en
geklap dat ik er zenuwachtig van werd en prikkels onder mijn haar begon te voelen.
Achter mij stond een groote, forsche student; met schitterende oogen stond hij te
schreeuwen en riep met beide handen aan den mond: Sja-ljà-pien! bis bis, Sja-ljà-pien!
Naast me zat een juffertje, zeker een koersìstka;2) zij klapte maar en had een hoogroode
kleur; schreeuwen deed ze niet, maar ik zag haar lippen bewegen: S j a l j à p i e n !
Door de heele zaal golfde het hooge, gerekte gillen: S j a - l j à - p i e n ! Zeven keer
werd het gordijn opgehaald en kwam de ranke, lenige gestalte van den mooien zanger
voor het voetlicht; den achtsten keer bisseerde hij het verlangde - en toen klonk weer
het gegil, onstuimiger nog en dringender en

1) De voornaamste theaters in Petersburg en Moscou worden op keizerlijke kosten onderhouden.
2) Zoo worden de meisjes genoemd die de ‘cours’ van Hooger Onderwijs volgen. Meisjes
mogen in Rusland geen studenten zijn. En nu heeft men er dit op gevonden.
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weer genoot de menigte van den buigenden, glimlachenden jonkman.
Een ooggetuige verhaalde mij het volgende voorval. Bij een van de eerste
opvoeringen van G o r j k i e j ' s ‘Nachtasyl’ raakte een student, die op de bovenste
galerij zat, zóó in vervoering dat hij, moe van het stampen en schreeuwen, uit
niet-meer-weten-wat-te-doen om zijn geestdrift te uiten, zijn overjas naar beneden
slingerde. Toen begon hij weer te klappen, en boog zóó ver over de galerijleuning,
dat hij er over heen duikelde. Gelukkig bleef hij aan een der candelabres van een
lagere galerij hangen en toen men hem door middel van een brandladder bevrijdde,
schreeuwde hij nog den naam van een der acteurs.
Het Russisch publiek houdt bij het zien en hooren veel van het groote in omvang,
het luide. Hoe luider en klinkender de stemmen, des te meer komt het publiek in
geestdrift. In de opera's wordt vooral van decoratief en costumes veel werk gemaakt;
deze zijn bv. in het groote theater werkelijk bizonder, terwijl de zangers en
zangeressen, enkele ‘sterren’ uitgezonderd, middelmatig zijn, hoewel hun stemmen
alle luid zijn, luid moeten zijn, om die geweldige zaal te kunnen bezingen.
Heel beroemd en geliefd in Moscou is een onlangs opgerichte schouwburg, het
Choedòzjestwjennüj tejaatr (= de artistieke schouwburg). Dit was oorspronkelijk een
vereeniging van rijke dilettanten, die zich door toewijding en studie allengs ontwikkeld
hebben, zoodat ze nu een der beste tooneelgezelschappen van Rusland vormen. Winst
maken is niet hun doel, en niets wordt gespaard om de voorstellingen zoo goed
mogelijk te doen zijn. Ze hebben een eigen zaal, die geheel ‘dekadjènt’ is ingericht.
‘Dekadjent’ zeggen de Russen. Wij zouden vroeger gezegd hebben: ‘op z'n
nieuwe-gids.’ Decadent en decadentisme zijn in Rusland geen woorden met de min
gunstige beteekenis, die wij er vaak aan hechten, maar de naam van een door
verkooper en publiek erkende kunstrichting. Men kan zonder gevaar van uitgelachen
te worden een Moscouschen winkel binnengaan en vragen om eens wat decadente

Onze Eeuw. Jaargang 4

50
wandelstokken, of lampen te laten zien; de bediende zal direct begrijpen wat u bedoelt.
Het artistiek theater geeft stukken van I b s e n , S u d e r m a n n , H a u p t m a n n
(alle drie zeer geliefd in Rusland) en ook tooneelwerken der jonge Russische
belletristen, G ò r j k i e j , Ts j è c h o f .
Ts j è c h o f is een hier nog weinig bekend novellist. Ik ken in Holland alleen een
tweedehandsch vertalinkje van enkele zijner novellen. Hij schrijft het modegenre in
Rusland: korte pakkende verhaaltjes, waarvan hij ettelijke bundels uitgegeven heeft.
Hij is eenigszins te vergelijken met F a l k l a n d , maar hij schrijft eenvoudiger, fijner,
roerender. Hij is erg populair in Rusland en men spreekt al van een ‘Tsjèchofskoje
nastrojenieje’ = een Ts j e c h o f s c h e stemming.
In dit theater heb ik een prachtige opvoering van G o r j k i e j ' s nachtasyl gezien.
De Russische tooneelspelers hebben iets voor op de onze; dat is dat zij bij het
nabootsen van personen uit anderen stand dan de hunne niet zooveel te veranderen
en te bestudeeren hebben, als de Westersche tooneelspelers. Er bestaat een voor ons
verwonderlijke overeenkomst in de spreektaal en gebaren van alle standen; ik heb
met knjazen (vorsten) gesproken, wier woorden, zinsaccent en gebaren maar weinig
verschilden van die van een moezjièk (boer). Wellicht zal het sterk toenemen der
stadsbevolking1) op den langen duur een einde maken aan die eenheid en het verschil
tusschen ‘stadsmensch’ en ‘buitenmensch’ net zoo groot maken als in 't Westen.
Ik was juist een paar dagen te voren in de buurt geweest waar G ò r j k i e j ' s stuk
speelt. Die buurt heet de Chìetrof rüjnok. Het is een klein, vierkant plein in 't hartje
van de oude stad, de menschelijke vuilnisbak van

1) De stadsbevolkingen in Rusland nemen niet, als bij ons, toe door vermeerdering van het
aantal geboorten, maar doordat er steeds meer boeren, door allerlei wantoestanden van hun
land beroofd, werk en eten komen zoeken in de stad; nergens is de sterfte in 't algemeen, en
de kindersterfte in 't bizonder zoo groot als in de groote Russische steden.
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Moscou. Hij die daar komt moet alle hoop laten varen; hij heeft afgedaan met het
schoone en goede leven; hij teekent zijn eigen zedelijk doodvonnis. De personen uit
‘Nachtasyl’, de baron, de tooneelspeler, Wasja, zijn geen ficties: zij behooren tot de
bevolking van dit helsche oord.
De nachtasyls zijn sombere groote huizen met groote kale zalen, waarin als eenige
meubels lange tafels staan met lichthellend blad, de slaapplaats der logeergasten.
Toen we een van die lokalen binnentraden lagen op een der tafels twee zware mannen
ronkend te slapen. Een derde zat recht op en keek ons met zijn waterige,
halfverdwaasde oogen aan en krabbelde zijn bloote borst.
In een hoek zat een vrouw, die een kind het hoofd reinigde. Buiten wemelde de
menigte. Ik zag er uitgemergelde, door kommer en zonde vertrokken gezichten,
gezichten van doffen opstand en vertwijfeling, vrouwen in wier trekken de herinnering
aan haar zondig misbruikte schoonheid lag, en kinderen zag ik er krioelen, kinderen,
die in die omgeving van zedelijke en lichamelijke vervuiling nog niet het hoopvolle,
het hoopgevende verloren hadden.
Men neemt van dien Chietrof rüjnok een indruk van verdrietigheid en
mistroostigheid mee. Ik heb er bijna niet durven ademhalen, en toen ik wegging
voelde ik hoe mijn gezicht zich ontplooide en ik schrok er van, toen ik merkte hoe
ernstig het had gestaan.
Een paar dagen daarna, zooals ik reeds vertelde, zag ik in de ‘dekadent’-versierde
zaal van het kunsttheater G ò r j k i e j ' s stuk, waaraan het Moscousche publiek zich
niet zat kan zien. G ò r j k i e j ' s stuk is mij te ‘poëtisch’, niet in de typeering van de
personen, maar in de verhoudingen der handelende personen onderling. Bij het zien
wenscht men zich bijna zoo'n verloopen mensch te zijn, ‘die toch wel wat mooi's
heeft.’ Men is door het geschrijf der jonge Russen, van den ‘bas-jàk’ (= vagebond;
letterlijk barvoeter) bijna een cultus gaan maken. In een Russisch caricatuurblad zag
ik een teekening die een ‘bas-jàk’ voorstelde staande op een hoog voetstuk; rond dit
voetstuk
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ligt een schaar geknielde en aanbiddend opkijkende ‘dekadjenten.’
Toch is G ò r j k i e j ' s stuk er de aanleiding toe geweest om den Chìetrof rüjnok
tot een question brûlante en commissoriaal te maken. Waarschijnlijk zal dit sombere
oord verdwijnen - maar dan zullen Moscou's kwade stoffen weer ergens anders een
richting moeten vinden. Men geneest geen kanker door alleen het booze gezwel weg
te snijden.
Tijdens dat ik in Moscou was, had er een bijna algemeene typografenstaking plaats.
Toen de oude dienstmeid van mijn hospita, M a r j a P à w l o n a , mij op een
ochtend den krant niet bracht en ik haar de reden daarvan vroeg, vertelde ze me dat,
naar ze gehoord had, de rabòtsjieje boentoèjoet, dat de arbeiders in opstand waren.
Bij anderen navraag doende, vernam ik dat ze er ook iets van gehoord hadden - maar
het rechte wist niemand. De bibliotheek, waar ik dagelijks werkte, lag vlak bij de
reusachtige manège, een gebouw dat berucht is geworden bij een van de laatste
stoedjèntskièje bjesparjàdkie (studentenopstootjes), toen de politie en de kozakken
de studenten het gebouw in ranselden, en ze er een tijdje opgesloten hielden, om hen
tot kalmte te brengen.
In de nabijheid van die manège was nu een escadron kozakken geposteerd; groote
forsche mannen op kleine sierlijke paardjes, gewapend met hun verfoeilijke lange
leeren zwepen, aan welker uiteinde een metalen kogeltje is bevestigd. Die kozakken
zien er beangstigend koel en hard uit, en men kan bevroeden dat zij zonder genade
de genadelooze voorschriften van hun superieuren zullen opvolgen.
De drukkerijen, die ik voorbijkwam, waren door afdeelingen politie afgezet; dit
en het niet-verschijnen der bladen was het eenige wat de buitenstaander van de staking
bemerkte. Toen na een dag of drie de krant weer gebracht werd zei mijn hospita: ‘'t
Schijnt weer afgeloopen te zijn!’ De redactie berichtte ‘dat buiten haar schuld de
krant
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eenige dagen niet had kunnen verschijnen.’ Verder geen woord. Later las ik uit mij
toegestuurde Hollandsche bladen vrij uitvoerig de toedracht der zaak; en een
goedingelichte vertelde mij hoe de staking glansrijk gewonnen was door de niet te
loochenen billijkheid der arbeiderseischen, maar hoe toch de hoofdleiders verbannen
waren of op andere wijze zwaar gestraft, en hoe anderen langs administratieven weg
naar hun geboorteplaats terug waren gebracht, en in plaats van hun gewone paspoort
een ander terug gekregen hadden, waarop hun misdrijf met gewenschte duidelijkheid
vermeld stond.
De perscensuur in Rusland is uitermate streng. Alle kranten van invloedrijke
vreemde landen komen vóór de bezorging aan de geadresseerden eerst op het bureau
van den censor, die ze leest en verdachte artikelen of berichten laat zwart maken met
een vetten, dikken inkt, die er niet af te schrappen valt - ik heb 't vaak geprobeerd!
Als een gewraakt artikel erg veel plaats inneemt, dan vindt men het den inkt niet
waard en knipt het uit. Mijn Keulsche contubernaal verdonnerwetterde altijd den
censor als hem het gehavende Berliner Tageblatt werd gebracht, welks bijblad Ulk
soms op een uitknipsel geleek. Bladen waar te veel aan te knippen of zwart te maken
zou zijn, worden eenvoudigweg verboden.
Voor de Russische kranten heeft de censor een keur van geniepige straffen ter
zijner beschikking. Men kan bv. lezen dat een zeker blad in zes maanden geen
advertenties mag opnemen, of niet op straat mag verkocht worden, of drie maanden
in 't geheel niet mag verschijnen, of kortweg verboden wordt - en dit alles zonder
opgave van redenen. Het was eigenaardig te zien hoe omzichtig de liberale bladen
over den komenden oorlog met Japan schreven. Ze gaven beschrijvingen, erg neutraal,
van Japan's ontwikkeling, van Japan's krijgsmacht, vertaalden artikelen over dit
onderwerp uit ‘Daily News’ en ‘Figaro’; maar van kloek en duidelijk-gezegde
meeningen geen spoor. Het dapperste wat een krant kan doen, is over een gewichtige
zaak zwijgen. Zoo hoorde ik iemand de Roéskieje Wjèddomostiej, een
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groot liberaal blad, loven omdat die krant geen woord geschreven had over het feest
ter gelegenheid van S e r a f i e m ' s heiligverklaring: dat was nog eens flink!
Het is roerend te zien, hoe de Russen den spot drijven met hun eigen ellende. De
regeering laat dit tot zekeren graad toe. Laten ze maar spotten, denkt zij, als ze me
maar vreezen. G ò g o l j is het, wiens spot het treffendst en vlijmendst is, die het
luidst om zijn land gelachen maar ook geweend heeft. Nooit heeft de gruwzaamheid
der lijfeigenschap mij sterker geroerd dan bij de lezing van zijn boek ‘Doode Zielen’.1)
G ò g o l j heeft in dit boek gelachen, omdat hij niet meer weenen kon.
De groote Russische schrijvers zijn allen profeten, boetpredikers van het heden,
wijzers naar de betere toekomst die komen gaat. Hun hoofden zijn vol en hun harten
zwaar om hun volk, voor en over hetwelk zij alleen mogen denken, niets doen. Het
schrijver-zijn in Rusland is niet, zooals vaak in 't Westen, een eervol ambt, een beroep,
maar de Russische schrijvers zijn geroepenen onder hun volk, die groote zwijgende,
stomgeslagen massa, gebukt gaand onder een leed welks oorzaken zij niet kennen,
niet vermoeden kunnen, een leed wat zij als een hun van God opgelegd lot gewillig,
tè gewillig dragen. O ze hebben hun land en volk zoo lief, G ò g o l j , To l s t ò j ,
D o s t o j è f s k i e j , To e r g é n j e f , G o r j k i e j , en willig hebben ze gedragen en
dragen nog de slagen die de gruwzame regeering hun toebrengt, want och, zij weten
wel dat die regeering weinig uit te staan heeft met hun volk en dat dit hen zou zegenen,
als het kon weten wat ze voor zijn heil willen. Wat de werken der groote Russen
zoo'n wijding geeft is het medelijden, het onbegrensde, ondoordachte misschien maar
zoo innige medelijden, en hun liefde voor hun land is het medelijden, dat ze er voor
voelen.
Moscou, de witsteenige, zooals de stad in den volks-

1) De lijfeigenen werden zielen genoemd. Men sprak van een grondbezitter met 100 zielen zooals men spreekt van een boer met 100 stuks vee.
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mond heet, Moscou is de heilige stad der Russen. Zij is de gelukkige bezitster van
de meest aangebeden relikieën. Een van de voornaamste dier relikieën is een
wonderdadig moeder-gods-afbeeldsel. Het staat in een klein kapelletje met een
goudbestèrd blauw koepeltje, vlak bij het Kremlj en hij, die dit kapelletje voorbijgaat
zonder zijn hoed af te nemen, diep te buigen en veel kruizen te slaan, is wel zéér van
God verwijderd.
Dag en nacht schitteren de gouden wanden van de flikkerende kaarsjes, geschenken
van heilverwachtenden. Als de Tsaar naar Moscou gaat is zijn eerste werk te bidden
tot de ‘Iewerskaja bòzjija maatj’ de Iberische moeder Gods.
Eens op een avond - het was midden in den winter en de thermometer wees 20
graden (Réaumur) vorst aan - kwam ik van een laat bezoek langs het kapelletje en
zag daar veel menschen. Ik vroeg den iezwosjtsjiek van mijn sleetje1) wat er te doen
was.
‘Etto nietsjewò barien! (= Dàt is nièts meneer). De I e w e r s k a j a M a a t j gaat
daar straks uit rijden’.
Ik stapte uit en liet mijn voerman, die diepgebogen had voor het kapelletje,
wegglijden. Op de treden van het kleine gebouwtje lag, in schapenpelzen gedoken,
een 40 of 50 tal menschen te slapen, en van alle zijden kwamen menschen van allerlei
stand aanloopen; officieren in hun rijke beverpelzen, soldaten, armoedig gekleede
studenten, werklieden, gymnasiasten, dames, vrouwen uit het volk en zelfs kleine
kinderen. Allen legerden zich voor de gesloten deur van het huisje, of stonden zich
warm te slaan en te trampelen.
Op een kleinen afstand van de menschenmassa stond een klein bleek vrouwtje.
Ze was hoogst zwanger, en om haar armelijk figuurtje had ze een ouden gelapten
schapenpels aan, dien ze zoo dicht mogelijk met haar linker arm tegen het lijf drukte.
Met starende oogen, het hoofd een beetje naar achteren gebogen, keek ze naar het
huisje, hief toen haar rechterarm op en drukte de vingers vast tegen het

1) De huursleetjes zijn kleine voertuigjes zonder leuning of kap met amper plaats voor twee
personen.
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voorhoofd, sloeg een kruis en toen zij zich ophief van de diepe buiging zag ik weer
haar vochtige oogen en murmelende lippen, en weer boog ze en veegde haar tranen
af. Plotseling kwam er beweging onder de menigte. De slapenden verhieven zich en
allen keken naar een straat die op het plein uitkwam. Uit die straat kwam een groot
zwaar ouderwetsch rijtuig rijden, bespannen met zes paarden waarvan de drie linksche
door in lange kleeren gehulde mannen bereden werden. Het rijtuig was kwistig en
kunsteloos met goud en zilver versierd. Het kwam de I e w e r s k a j a M a a t j halen
om haar te vertoonen aan rijke zieken, die niet tot haar konden komen om de begeerde
zaligheid deelachtig te worden.
Uit het rijtuig stapten twee, in blinkend ornaat gekleede priesters. De menigte
maakte ruimte en de priesters openden de deur van het kapelletje. Maar dan houdt
de massa zich niet meer in, en dringt op om de afbeelding van de wondergoede,
wonderdadige, immerhelpende Moeder-Gods te zien, aan te raken en, God geve het,
te kussen misschien; velen werpen zich op de knieën en slaan het hoofd met doffe
slagen op den hard-bevroren grond. Met moeite kunnen de geestelijken, die met
koele oogen hun werk doen, het afbeeldsel in het rijtuig brengen; de menigte omringt
het voertuig en kust het hout, de bespanning, de leidsels, de paarden zelfs. Maar wèg
gaat het rijtuig, en de menschen, nu niet meer opeen gedrongen, kijken het na zoolang
ze kunnen, buigen zich weer diep en maken het teeken des kruizes, of kussen de
gesloten deuren van het kapelletje dat nu zoolang een copie van het afbeeldsel bewaart.
Dan slaan de mannen en vrouwen hun pelzen dichter om zich heen en gaan naar huis,
getroost, gesterkt - tot morgen, want dan rijdt de Iewerskaja Maatj weer uit, en dan
gaan ze er weer heen.
Het is iets zeer treffends bij een Grieksch-Katholieken kerkdienst, dat de
kerkgangers staan gedurende den dienst. En hoe staan ze? Met het bovenlijf een
beetje achteruit gebogen, op één been leunend, en het hoofd een beetje op zij staan
ze te wachten, nederig en deemoedig op wat de
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geestelijke hun geven zal. Met diepe basstem zingt de djaak (voorzanger) de liturgie
en hem antwoordt het onzichtbare koor in de eenvoudige Russische kerkharmonieën,
dat vooral door de hooge jongenssopranen zoo een bizonderen indruk maakt. De
menigte staat en wacht; en buigt als de naam des Heeren wordt genoemd. Overal
worden lange dunne kaarsjes dóórgegeven, die aan den ingang te koop zijn, welke
dan bij de altaren worden ontstoken en het goud en zilver van den heilige aan wie
ze gewijd zijn, doen blikkeren. Ik sta dicht bij den ingang waar een troep pelgrims
staat, wellicht van heel ver gekomen, want hun hooge dik-vilten beenbekleedsels
zijn erg versleten en zij steunen op lange wandelstaven; zij kijken met extatische
blikken naar den geestelijke die de mis bedient. Bij de heiligenbeelden in 't rond
liggen kleine groepjes menschen op hun knieën te bidden; de heiligen zullen hun
voorspraak bij God zijn, als Hij doof blijft voor de eeuwenoude wenschen van zijn
volk.
Dit zijn enkele mijner herinneringen aan Rusland; het zijn slechts persoonlijke
indrukken, die ik den lezer gegeven heb. Zóó heb ik Rusland gezien: een dark Russia;
en een andere aanleg dan de mijne is noodig om den lezer een merry Russia te toonen.
Voor mij is Rusland een land van somberheid en melancholie; en toen ik op een
vroegen winterochtend de Russische grenzen achter mij liet en de wijde besneeuwde
vlakte uit het oog verloor, was het mij - is 't kinderachtig? - alsof ik mij schuldig
voelde dat ik dit arme, gekluisterde, kreunende land met zijn droevige toekomst aan
zich zelf moest overlaten, zonder iets gedaan te hebben om het te helpen.
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Negatieve en positieve armverzorging
Door Mevr. M.G. Muller - Lulofs.
Van den indischen prins G a u t a m a , den stichter van 't Buddhisme wordt verhaald
dat hij in zijn jeugd een sterke neiging had tot droef gepeins en vroom verdriet.
Zijn vader, vreezend dat deze neiging hem voeren zal tot een leven van
vereenzaming en zelfkastijding in plaats van tot de hem toekomende
wereldheerschappij, tracht voor hem een verblijf te scheppen, waar alles schoon is,
blij en vreugdevol. Van ziekte, pijn, armoede, ouderdom, noch dood mag gesproken
worden. Wie er kwijnt in 't lieflijk oord, wie spreekt van leed, tranen, onrecht, angst,
of van 't aaklig lijkvuur wordt verbannen. Grijzende haren worden als hoogverraad
beschouwd. Elke roos, die is uitgebloeid, elk blad, dat verdort, wordt aanstonds
afgeplukt en verbrand. Een sterke, breede muur met drie dubbele koperen poort,
gegrendeld en geboomd, sluit dit lustpaleis af van de overige wereld. De wachten
hebben bevel niemand door te laten, zelfs niet den prins. Zoo hoopt de koning in een
kunstmatige schijnwereld van schoonheid en genot de groote levensrealiteit voor
zijn zoon verborgen te houden. Natuurlijk echter te vergeefs. De natuur zelf is met
haar strijd om 't bestaan niet aan 't menschlijk oog te onttrekken. Van de rozen, die
de vorst in overweldigenden overvloed voor hem heeft doen opbloeien, hebben de
doornen bij 't plukken 's Prinsen hand verwond. Hij heeft de mier bespied, die
verslonden wordt door de hagedis, op haar beurt
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weer ten prooi aan de slang, - de nachtegaal, die vlinders zoekt, en straks zelf weer
wordt meegevoerd door den valk. ‘Die doodde werd straks zelf vermoord; het leven
leefde van den dood.’
Het droef gemijmer wijkt niet. De prins vraagt en twijfelt. En als straks een blanke
zwaan, door 's jagers pijl gewond, ‘'t blanke dons door 't vloeiend bloed bevlekt,’
hem voor de voeten valt, en hij 't dier met vrouwelijke teerheid verpleegt en aan 't
leven weer geeft, - dan voelt hij, ‘door 't kloppend hart zich van ‘zijn taak bewust,
om medelijden in der menschen borst te wekken, en als tolk der spraaklooze aard,
den stroom te stuiten van haar bitter leed.’ ‘Ga, laat mij peinzen over wat ik zag.’
En G a u t a m a zet zich neder onder den Jambuboom, die zijn schaduw als een
beschuttend dak over hem heenspreidt, en uit den bloesem van den boom klinkt 't
zacht: ‘laat 's konings zoon met rust.’
Van dien stond af aan is er geen rust voor hem voor dat hij ziet en weet, kent en
begrijpt. Hij zegt 't zijn vader aan dat hij zien wil, wat ligt achter de koperen poort.
De vorst, verontrust, zendt ijlboden naar de stad met den eisch: ‘dat zij zich sierlijk
tooi, opdat niets droevigs zichtbaar blijv! Niet een, die blind, of lam, of ziek, of oud,
melaatsch of zwak is, koom' voor 't licht.’
Alles gaat goed; de prins ziet niets dan blijde gezichten, totdat midden op den weg
‘aanstromp'lend uit het hutje, waar hij school, een bedelaar zich voortbewoog,
mismaakt, onrein, gehuld in lompen, een oude afgeleefde man. Geef een aalmoes,
goede liên, zoo bad hij, 'k sterf van daag of morgen.’ De prins, geschokt, vraagt zijn
dienaar: ‘Wat wezen is dit, 't lijkt een mensch? Wordt ooit een mensch aldus geboren?’
De dienaar staat spraakloos, en de prins beveelt: ‘Keer om, rijd mij terug, 'k zag
andere dingen dan 'k had verwacht.’
Hij vermoedt de waarheid dat ook hier een schijnwereld hem wordt voorgetooverd.
Hij eischt van zijn vader de belofte dat hij, vermomd in de pij van een hermiet, verzeld
van zijn trouwen dienaar C h a n d a , op nieuw stadwaarts
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mag gaan om te zien de realiteit, de wreede werkelijkheid van 't menschenlot. Hij
gaat en ziet. Hij ziet harden arbeid voor schamel brood; hij ziet schaamteloos lokkende
zonde; hij ziet handen opgeheven om een aalmoes; hij ziet haat en afgunst op
gezichten van menschen; hij ziet mannen met benevelden geest; hij ziet de pest haar
slachtoffers neervellen; hij ziet de lijken verbranden tot een handvol asch, dat de
wind verstrooit,... hij weet nu, weet dat leven lijden is.
‘Toen sloeg de Buddha 't goddelijk blinkend oog betraand ten hemel en op de
aarde een blik vol hemelsch medelijden, nederwaarts en opwaarts beurtelings, als
zocht zijn geest, verlaten dolend, in de verte een band, die aarde en hemel bond,
verdwenen weer, verloren, verwijderd, toch gezien, bekend, en dus te vinden..’
Somber keert hij terug naar 't paleis, hij weigert alle voedsel, hij peinst en zucht naar
balsem voor de lijdende aard,... totdat op eenmaal een hemelsche zonnestraal
doorbreekt: ‘als 't eens gelukte? Een middel moet bestaan, er moet een uitvlucht zijn.
In koû verging de mensch, tot eind'lijk iemand aan den killen steen den schat, aan 't
koest'rend zonnelicht ontleend, den rooden vonk ontlokte.’
Hij zelf wil dien vonk gaan zoeken, 't licht en de waarheid, die heel de menschheid
verlossen zal. En als de tijden vervuld zijn, dan drukt hij een kus op de lippen van
zijn slapende vrouw, straks de moeder van 't zoo vurig begeerde kind, en ontvlucht
't paleis. De koperen poorten openen zich van zelf. Aan den ingang van de wereld
der levensrealiteit legt hij al de versierselen der schijnwereld af en zegt tot zijn
dienaar: ‘Breng alles aan den koning met de beê, dat hij zijn zoon vergete, tot hij
keert tienvoudig prins, de koning van een rijk door stil gepeins verworven en door
kamp om licht. Indien 't mij eerlang daagt, o dan, dan hoort heel de aard mij toe door
vrijen dienst, door liefde's macht gewonnen: Want den mensch redt slechts de
mensch.’1)

1) De aanhalingen zijn ontleend aan ‘The light of Asia’ van E d w i n A r n o l d (vertaling van
Dr. H.U. M e i j b o o m ).
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Tot zoover 't verhaal van den Buddha, die aan millioenen menschen waarlijk tot licht
is geworden.
Dit verhaal heeft voor mij altijd een bizondere bekoring. Dikwijls heb ik mij in
de plaats van prins G a u t a m a gewenscht. Meermalen, wanneer 't lijden der
menschheid, iederen dag tot me weer keerend dan op deze, straks op gene wijze, 't
gevoel over me bracht, dat 'k daaraan, - evenals de verpleegster aan de worsteling
van den mensch met den dood, - ben gewoon geraakt, dan komt vaak 't verlangen
bij mij op, om al m'n ervaring te kunnen afschudden, om weer eens plotseling, jong
en frisch tegenover 't probleem der menschelijke ellende te kunnen staan, en 't, als
de Buddha, op me te kunnen laten inwerken met al de spontaneïteit van 't nimmer
aanschouwde, nooit vermoede en ongedachte.
Thans is daar zoo weinig waarachtige ontroering over der menschheid leed. Stel
u voor dat ge nooit iets anders dan blijheid en zon in de wereld hadt gezien, en dat
onverwachts, als een spookgestalte, voor u stond de oude bestedeling, wiens
levenslange trouwe arbeid wordt beloond met 't genadebrood der philanthropie; of
de zoon aan wien de zonden van den vader worden bezocht; of de drankzuchtige,
aan de hand een kind, dat moeizaam tracht te loopen den zwaren zig-zag-weg, dien
vader gaat; of de geslagen vrouw, zwoegend en slovend in huis zon- en lichtloos; of
de misdadiger, of 't verlaten of mishandelde kind; of geheele gezinnen 's morgens
vroeg opgaand naar de fabriek, waar éénzelfde geestdoodende en lichaam-afmattende
arbeid alle poëzie, alle hoogere begeerten doodt, - wat dunkt u, zou 't u niet gaan als
de Buddha; zoudt ook gij niet in stil en somber gepeins u afzonderen; zoudt ook gij
niet 't offer brengen van uw geld, en uw rust en uw weeldebestaan verlaten om, al
ware 't slechts voor een klein deel, te kunnen, te mogen verminderen der menschheid
leed?
Thans heeft jarenlange waarneming van dezelfde droeve feiten onze zintuigen
verstompt. Als kind, aan de hand onzer moeder door de straten gaand, zagen we
reeds dagelijks 't bibberend bedelkind, den grijsaard in lompen, den man ‘in
kennelijken staat’ als iets dood-gewoons: die
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allen, ze behooren op 's levens schouwtooneel even goed als wij zelven, ze wekken
niet eenmaal onze nieuwsgierigheid meer. Met alle vezelen zitten we vast aan traditie
en conventie: de armoede en de nooden der menschheid zijn ons tot gewoonte
geworden, we zijn er mee vertrouwd geraakt.
En toch, - ook in onzen tijd, evenals de bedelaar aan den Buddha, dringt de ellende
en de armoede zich aan ons op; uit haar duisterste schuilhoeken is ze te voorschijn
gekomen onder 't licht der beschaving van de 20ste eeuw; ze plaatst zich te midden
van ons rijk, zorgeloos en vreugdevol bestaan vlak voor ons, staart ons recht in 't
gelaat en vraagt ons af welke onze verhouding is tot haar, hoe wij voor haar voelen,
en wat we voor haar doen.
Gelukkig de mensch, die haar blik kan doorstaan; wie haar eenmaal doorschouwd,
wien ze eenmaal tot in de ziel ontroerd heeft, laat ze niet los, - ze laat hem niet van
zich gaan, tenzij dat ze hem zegent. Gelukkig de mensch, die zijn rug mag krommen
om mee te helpen dragen der menschheid kruis, - eigen kruis zal er te lichter door
worden. Ieder mensch heeft in zijn leven rekenschap te houden met de armoede. Ieder mensch,
't zij als éénling, 't zij hij zich vereenigt tot een groep menschen, die éénzelfde doel
beoogen, is verantwoording schuldig tegenover de gemeenschap van 't geld, 't eigen
geld of dat van anderen, dat hij uitgeeft tot leniging van armoede, of dat hij weigert
uit te geven, wanneer 't hem voor dat doel gevraagd wordt.
't Schijnt zeer onschuldig en van gering belang voor de gemeenschap of van een
koopman aan de deur door onze dienstbode iets wordt gekocht of niet; of aan een
bedelkind een boterham of een cent wordt gegeven; of een vereeniging tot verzorging
van armen door werkverschaffing ondersteunt; of aan een kleermaker, die f 7. verdient, door bedeeling toeslag wordt gegeven op zijn loon; of voor sommige
gezinnen huurschuld wordt betaald, of bank van leening briefjes worden gelost. En
toch kan 't zijn dat
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door 't koopen van koopwaar aan de deur de bedelarij wordt bevorderd; dat door 't
geven van centen of brood de kinderexploitatie wordt in de hand gewerkt; dat door
werkverschaffing armoede slechts wordt verplaatst; dat door 't geven van toeslag op
loon de loonen worden gedrukt; dat door 't betalen van huurschuld de zoogenaamde
huisjesmelkers worden in de hand gewerkt, en dat door 't lossen van bank van leening
briefjes 't maken van de afschuwelijkste woekerwinsten wordt bevorderd. Ieder
mensch of iedere vereeniging oefent, door 't doen of nalaten van al deze dingen, een
misschien onnaspeurlijken, maar zeker onberekenbaar grooten invloed op 't wel of
wee, niet slechts van een enkel mensch, maar op geheele groepen van menschen, ja
eigenlijk op geheel de maatschappij.
Indien men bedenkt, dat volgens 't regeeringsverslag in 't jaar 1900 door alle
instellingen van weldadigheid voor onderstand van allerlei aard werd uitgegeven een
som van minstens f 15.459,542 of bijna f 600.000 meer dan in 1899, dan vraagt men
zich niet slechts met bezorgdheid af, waar we langzamerhand heen gaan, wanneer
deze cijfers in dezelfde mate zullen blijven toenemen, - maar dan is toch ook de vraag
meer dan gewettigd: wat gebeurt er met al dat geld? en zou 't niet kunnen zijn dat 't
voor een deel meer kwaad doet dan goed?
Indien 't waar is dat iedere philanthropische instelling ten doel moet hebben zich
zelf overbodig te maken, d.w.z. dat iedere poging tot leniging feitelijk niet anders
mag zijn dan een poging tot opheffing van armoede, dan mag veilig verondersteld
worden dat dat doel nog ligt in een eindeloos ver verschiet, dat 't met de bestrijding
van 't pauperisme nog jammerlijk gesteld is; en dan is de vrees niet uitgesloten dat
integendeel door meer dan ééne dezer instellingen, zij 't ook met de beste bedoelingen,
door verslapping van energie en verlamming van wil en werkkracht, de armoede
bestendigd of bevorderd wordt.
Wat is eigenlijk armoede? Armoede is 't gebrek aan een minimum levensonderhoud,
d.w.z. gebrek aan de middelen, die volstrekt noodzakelijk zijn om in 't leven te blijven.
Den arme, wien 't niet mag gelukken door arbeid zich die
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middelen te verschaffen, staan drie wegen open: bedelen, sterven, stelen. Bedelen
wil hij niet, sterven nog veel minder, stelen is door de wet verboden. Indien dus geen
reddende hand zich naar hem uitstrekt, zal hij òf 't zijn medeburgers lastig maken
door bedelen, òf omkomen van gebrek, òf tot misdadiger worden. Wat doet nu de
maatschappij om deze, evenzeer voor den delinquent als voor de gemeenschap,
gevaarlijke gevolgen van armoede te voorkomen?
De drie groote machten, die de armverzorging uitoefenen, zijn kerk, staat en
particulieren. Het beginsel, dat de kerk tot helpen noopt, is broederliefde, dat van
den staat is politiezorg, dat van particulieren gemeenschapsgevoel.
Van de leden der eerste Christengemeente staat geschreven ‘ze waren één hart en
één ziel, en niemand, die zei dat iets van 't geen hij had zijn eigen was, maar alle
dingen waren hun gemeen. Want er was ook niemand onder hen, die gebrek leed.’1)
De eerste Christen gemeente was dus een communistische.
Later, toen 't communisme een ideaal bleek, dat de draagkracht, ook der Christenen,
verre te boven ging, en 't niet meer van hen gezegd kon worden dat er geen van hen
was, die gebrek leed, toen werd een stelsel van armverzorging uitgedacht, dat nog
heden ten dage aan alle instellingen ten voorbeeld kan strekken. Doch ook de
christelijke caritas is in den loop der eeuwen afgedwaald van haar oorspronkelijk
verheven ideaal. Dat 't behooren of toetreden tot een of ander kerkgenootschap, dat
't belijden van een of andere geloofsleer verband houdt met 't verkrijgen van geld of
goed stelt den oprechtheidszin van den arme wel eens op gevaarlijker proef dan
wenschelijk is voor een belijder van de leer van Christus.
De diaconale armverzorging stelt in hare reglementen den eisch van een
deugdzamen levenswandel als voorwaarde van bedeeling; zooals ieder echter weet
zijn de armen over 't geheel niet deugdzamer dan andere menschen; en, al zullen ook
tal van bedeelden door de mazen van 't net

1) Handelingen 4: 32, 34.
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der deugdzaamheid sluipen, - toch kunnen ook om deze reden vele behoeftigen van
de kerk geen hulp erlangen.
Nu treedt de staat op en zegt: ik kan niet gedoogen dat deze menschen 't hun
medemenschen lastig maken door bedelen, sterven of stelen, en dus - zal ik dat
voorkomen. In kleine gemeenten nemen B. en W., in gemeenten van grooter
zielenaantal de raad door 't Burgerlijk armbestuur voor den staat de armverzorging
op zich. Ook deze armverzorging stelt hare voorwaarden van bedeeling. Zij eischt
volgens 't gewraakte art. 21 van de armenwet volstrekte onvermijdelijkheid van den
onderstand en de zekerheid dat van andere zijde geen hulp kan worden verkregen. 't
Water moet dus bijna tot aan de lippen zijn gekomen, de arme moet op 't punt staan
de bedelnap ter hand te nemen, bijna van honger omkomen, of er over denken om
zijn minimum levensonderhoud langs onrechtmatigen weg te bemachtigen. Van 't
schoone beginsel der kerkelijke armverzorging dus geen spoor, hier is slechts
politiezorg aan 't werk. Wanneer zij zich overtuigd heeft dat de arme niet door de
kerk of op andere wijze geholpen wordt, heeft zij geen andere opdracht dan te zorgen
dat er geen ongelukken gebeuren. Wel is de toepassing in de laatste jaren hier en
daar iets zachter en ruimer dan de letter der wet, b.v. te Amsterdam, waar dubbele
bedeeling is toegestaan; - maar nog altijd blijft voor gemeenten, die zuinig willen of
moeten zijn, de interpretatie van Art. 21, zooals die tot nu toe algemeen werd
toegepast, een rem tegen elke poging om de burgerlijke armenzorg materieel en
moreel tot een hooger peil op te voeren.
Dit alles is geheel in overeenstemming met de bedoeling der wet van 1854. De
staat wil de armverzorging overgelaten zien aan kerk en particulieren; hij trekt zich
dus bijna geheel terug, treedt slechts op in laatste instantie; wil zijn hulp slechts
beschouwd zien als laatste redmiddel tegen den hongerdood. Vraagt men of het doel
van de wet om den staat voor een groot deel te ontheffen van den armenlast wordt
bereikt? In geenen deele. De bewering toch dat de armenzorg aan kerk en particulieren
is over-
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gelaten is reeds sinds jaren in strijd met de werkelijkheid. Van algemeene bekendheid
toch is 't dat kerk en staat ieder voor ongeveer 44% en dat particulieren omstreeks
12% in den algemeenen armenlast bijdragen. Men heeft 't stelsel, dat ten grondslag
ligt aan de vigeerende armenwet genoemd een stelsel van verborgen egoïsme, en
terecht. De arme wordt beschouwd als een lastpost, waarvan men zich met de minste
kosten zoo spoedig mogelijk afmaakt. Een nieuwe armenwet, die de gemeentelijke
armverzorging vrij laat om meer te geven dan 't minimum levensonderhoud en vroeger
dan op den rand van den afgrond, die haar toestaat om ook preventief te werk te gaan,
die haar gelast om de ondersteuning in de huizen der armen uit te reiken; een nieuwe
armenwet, die door huisbezoek en nauwgezette contrôle eischt dat van alle hulp, die
geboden wordt, uitga opvoedende kracht én voor den arme én voor zijn omgeving;
die bovenal ieder armbestuur, zij 't kerkelijk of particulier, of gemeentelijk, tot de
voor iedere gezonde armverzorging onmisbare samenwerking verplicht; een nieuwe
armenwet, die naast de materieele zijde van 't armenvraagstuk ook de moreele huldigt,
die in 't heil van den individu tevens 't heil der gemeenschap ziet, - zal, - mocht 't
spoedig zijn! - 't licht doen opgaan over den chaos, waarin de armenzorg in Nederland
thans nog verkeert. We hebben gezien dat ongeveer 12% van den gezamenlijken armenlast door
particuliere vereenigingen wordt bijgedragen. In vergelijking met hetgeen door de
diaconale en de gemeentelijke armenzorg wordt gedaan is dat zeker niet veel, maar,
indien men weet dat deze particuliere armenzorg toch nog vertegenwoordigt een som
van minstens 2 millioen, dan mag 't zeker de moeite waard geacht worden om ons
af te vragen, op welke wijze dit geld wordt besteed en welke eischen men der
particuliere armverzorging stellen mag en moet.
Iedere rationeele en gezonde armverzorging moet hebben een tweeledig doel: een
negatief en een positief. Negatief, d.w.z. dat 't een van de eerste plichten is van iedere
armverzorging, die er prijs op stelt 't pauperisme te
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bestrijden, om er voor te waken dat degenen, die er een beroep van maken, om, in
stede van te werken, als parasieten te leven op kosten der philanthropie, - dat de
zoogenaamde professioneele arme niet krijgt wat hij niet verdient. Bij negatie echter
kan de mensch niet leven; gelukkig dat er ook een postieve zijde aan 't werk der
armverzorging is, nl. de plicht om er voor te zorgen dat de waarlijk arme wél krijgt
wat hij wél verdient, en onontbeerlijk noodig heeft.
Laat ons eerst zien op welke wijze 't negatieve doel 't best te bereiken zal zijn.
To l s t o ï heeft gezegd: ‘hoe zieker de maatschappij is hoe meer inrichtingen er
bestaan voor de genezing der symptomen, en des te minder men zich bezighoudt met
de verandering van 't leven zelf.’ Is 't waar wat de grijze wijsgeer zegt, dan is onze
maatschappij wel heel ziek, want, zie er de Gids der Nederlandsche Weldadigheid
maar op na, duizende instellingen van philanthropischen aard zijn reeds in 't leven
geroepen, en nog hoort men dagelijks van nieuwe. Voor iedere kwaal van de zieke
maatschappij wordt in de een of andere stichting 't passend geneesmiddel aangeboden.
Is 't wonder dat 't hoe langer hoe moeilijker wordt om te kunnen onderscheiden, wie
de juiste personen zijn, die in de termen vallen om door die instellingen te worden
ondersteund; - is 't wonder dat door gewetenlooze gelukzoekers de philanthropie der
20e eeuw geëxploiteerd en tot caricatuur gemaakt wordt? Voor de handige bedelaars
van professie is onze tijd al bijna even voordeelig als de middeleeuwen 't voor hen
waren; want, al reist men thans niet meer op de kloosters, men kan bijna geheel vrij,
d.w.z. op kosten van anderen, leven.
Zoo kan men vrij geboren worden; de aanstaande moeder verzekert zich de hulp
van een vrijen doctor en een vrije luiermand; 't kind kan kosteloos worden ingeënt
en kosteloos school gaan; daarna kan hij zich een vrije plaats op de ambachtschool
veroveren; bij ziekte kan hij op stadskosten in 't kinderziekenhuis worden verpleegd,
en, als hij weer thuis is, van een vereeniging versterkend voedsel ontvangen; ook
kan hij door de reisbelasting tot herstel van
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gezondheid naar buiten worden gestuurd. Ontbreekt 't hem later aan werk dan opent
de werkverschaffing hare deuren, en hij glipt er binnen; begint hij oud te worden dan
ziet hij een vrijwoning machtig te worden, liefst eene waaraan uitdeelingen van
voedsel en brandstof verbonden zijn, en - als hij eindelijk heelemaal niet meer kan,
laat hij zich opnemen in 't oudemannenhuis, dat hem verder geheel onderhoudt, en
later ook voor zijn begrafenis zorg dragen zal.
Zoo kan de beroepsbedelaar, als hij 't maar handig aanlegt en kennis van zaken
heeft, van de wieg tot aan zijn graf worden onderhouden. De taak van de negatieve
armverzorging nu is 't om dit te verhinderen, om te beletten dat, wat als zegen is
bedoeld voor hen, die 't waarlijk behoeven, wordt tot een vloek voor de gemeenschap
door 't als 't ware stelselmatig aankweeken van luiheid, leugen en bedrog.
Hoe men dat moet aanleggen? Allereerst door nooit aan iemand te geven van wien
men niets weet. Geen ondersteuning zonder onderzoek. Zelfs niet 't geringste. En
deze stelregel met de uiterste consequentie doorgevoerd. Vindt ge dit hard? Zijt ge
bevreesd dat er ongelukken zullen gebeuren, dat er iemand, wanneer ge hem afwijst,
van honger zal omkomen? Ik geloof dat er niet de minste reden is voor die vrees. In
m'n jarenlange armenzorg-practijk is 't me slechts in zeer zeldzame gevallen
voorgekomen dat er bij m'n eerste bezoek geen brood in huis was en geen vuur in
den haard. Dat komt omdat bewonderenswaardig is de hulp, die de armen elkander
onderling verleenen; en ook omdat 't zoogenaamde ‘poffen’ of koopen op crediet en
't beleenen van goed in de bank-van-leening-huizen een veiligheidsklep is tegen den
honger, waarvan een veelvuldig gebruik wordt gemaakt.
In sommige gevallen kan er inderdaad haast zijn bij 't verleenen van uw hulp, maar
nooit zoo groote haast dat ge u den tijd niet zoudt kunnen gunnen tot 't instellen van
een onderzoek naar de waarheid der meegedeelde feiten. Tot ieder, die aan uw deur
aanklopt om hulp, zegt ge dat
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ge zult informeeren, 't geen ge natuurlijk inderdaad ook doet, en in 9 van de 10
gevallen zult ge den bedelaar nooit terug zien, omdat hij voelt dat hij bij u niet is aan
't rechte kantoor. Wanneer de vrager zelf zoo'n haast maakt, is 't bijna altijd mis. Als
ge spreekt van onderzoeken dan is juist voor dezen nacht 't geld voor 't nachtverblijf
noodig. Ook wanneer een bedelaar tot u komt met 't verhaal dat hij over een paar
dagen aan 't werk kan komen en hem gereedschap en reisgeld ontbreekt, dan hebt
ge bijna zeker met een oplichter te doen. Zoo kwam eens een man tot mij, die vroeg
om een paar hooge laarzen en een pilo broek, hij was bij een bekende firma, wier
naam hij noemde, buiten de stad voor grondwerk aangenomen. Over twee dagen kon
hij aan 't werk komen. We geloofden zijn verhaal en kochten 's avonds nog alles bij
elkaar. We schreven inmiddels, pour acquit de conscience, om informatie. Den
volgenden dag kwam de man terug om de kleeren en 't reisgeld te halen. Hij was o
zoo dankbaar en ontroerd. Een uur later stonden we verslagen met den brief van de
firma in de hand, die ons meldde dat we eenvoudig waren beetgenomen.
Er zijn bedelaars, die precies op de hoogte zijn van de stokpaardjes der liefdadige
heeren en dames, die zij tot hunne slachtoffers kiezen. Ze weten dat er onder de
philanthropen zijn, die niets zoo verschrikkelijk vinden dan om dakloos te zijn. Bij
dezen wordt om 't geld voor de huishuur gevraagd daar de huisbaas met uitzetting
dreigt. Er zijn anderen, die meenen dat men met brood of bonnetjes voor eetwaren
nooit kwaad kan doen; bij dezen wordt honger van de kinderen voorgewend. Er zijn
er ook, die van ziekte niet hooren kunnen of ze zijn aanstonds bereid om geld te
geven voor versterkende middelen; bij dezen is ziekte de oorzaak der armoede. Zoo
kent de bedelaar ook familiezieke philanthropen. Hij stelt zich op de hoogte van uwe
familie-relaties, liefst buiten de stad, en komt u de groeten van uw moeder
overbrengen, die hem uw adres heeft opgegeven met 't verzoek toch ook iets van
hem te willen koopen. Zoo deed 'k eens een grooten inslag op van
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Zeeuwsche chocolade van iemand, die door m'n moeder heette gezonden te zijn. De
chocolâ was bitter, en bij mijne moeder was de man nooit geweest.
Zoo kennen ze onze zwakke zijde misschien beter dan wij zelf ze kennen; de
eenige stelling, die we tegen die systematische aanvallen op onze zwakheid kunnen
innemen is een even systematische tegenweer: geen gave zonder onderzoek. Geef
nooit aan iemand, dien ge niet kent. Maar als ge hebt beloofd te onderzoeken, doe 't
dan ook inderdaad. En als 't goed is, help dan, niet voor een oogenblik, maar afdoende.
Geef ook nooit, nooit aan kinderen. De leerplichtwet heeft de onschatbaar groote
verdienste dat zij tal van bedelkinderen heeft van de straat geruimd. Toch weten
helaas vaders en moeders tusschen en na de schooluren nog gelegenheid genoeg te
vinden, om hun kinderen er met of zonder bedelbrief op uit te sturen. De eisch van
een rationeele armverzorging om aan kinderen niet te geven is een van de zwaarste,
die ons kan worden gesteld. 't Is zoo moeilijk om aan een kind iets te weigeren; 't is
zoo heerlijk om 't blij te maken, zijn klein gezicht te zien stralen van vreugd; er is
zoo iets sympathiek-weldadigs in om op 't zelfde oogenblik de spontane ingeving
van 't warme hart te voelen en er aan te mogen toegeven. En toch... Laat op een
mooien zomeravond kwam schreiend een jongetje naar me toe, zijn lucifers te koop
aanbiedend. Ik vroeg naar de oorzaak van zijn verdriet: ‘Vader slaat me als 'k straks
niet genoeg thuis breng’. Een gevoel van oneindige deernis kwam over mij. En toch
kocht ik niets, en gaf ik hem niets. Waarom niet? Omdat mijn deernis te groot was
dan dat ik mij tot medeplichtige had willen maken aan 't ontzettend onrecht, dat er
aan dat kind werd gepleegd. Zeker, wanneer ik 't kind een kwartje had gegeven, dan
zou 'k hem voor dien éénen avond voor kastijding hebben behoed; maar zou 't zijn
rampzalig bestaan ook maar iets hebben verbeterd? Zou 'k niet veeleer door 't
winstgevend maken van 't bedrijf de ouders aangemoedigd hebben in de schandelijke
exploitatie van hun kind? 't Ongelukkig gezichtje
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is me altijd bij gebleven, bij gebleven als een waarschuwing. Als ik de hand uitstrek
tot 't uitreiken van een ondoordachte gave aan een kind, dan verschijnt voor mij 't
zielsbedroefd gezichtje van den kleinen knaap, en 't is me of uit zijn groote
tranenoogen tot me spreekt een verwijt, alsof hij me vragen wilde waarom 'k door
m'n zwakheid nog steeds 't ellendig lot van hem en zijn arme makkers mogelijk
maak? Indien niemand ooit een aalmoes gaf aan een kind dan zou 't met de
kinderexploitatie in 't bedelbedrijf gedaan zijn. Waarachtige deernis moet zich dikwijls
uiten in onthouding.
Dit alles betreft bedelarij onder valsche leuzen op kleine schaal. Wanneer men
een klein beetje routine van armenzorg heeft zijn deze spoedig te ontdekken en te
ontmaskeren. Bezwaarlijker is de taak voor de negatieve armverzorging om de
oplichters in 't groot te onderkennen, die soms waarlijk een verbazende virtuositeit
hebben verkregen in de uitoefening van hun bedrijf. Deze doen alles in 't groot. De
bedelaars van professie zijn zwervers. Deze zijn welbekende ingezetenen. De
beroepsbedelaar heeft iets larmoyants en zwaars. De groote oplichters hebben iets
luchtigs en actief-opgewekts. De beroepsbedelaar heeft meestal zenuwachtige haast;
hij weet als ge hem niet aanstonds 't gevraagde geeft, dat 't hem dan ontwijfelbaar
ontgaat. De groote oplichter is geduldig; hij heeft tijd en geld genoeg om 't liedje uit
te zingen; als ge hem afwijst gaat hij heel gemodereerd weer heen; hij is nooit
wanhopig; hij dringt nooit aan, wetend dat hij u wel eens in een beter ‘humeur’ zal
aantreffen; hij wacht zijn tijd fatsoenlijk af en hernieuwt dan den aanval, vast
overtuigd, dat de welgerichte pijl straks uw achilles-pees zal treffen.
Zoo ging 't mij eens: een net, klein boerenvrouwtje kwam mij vertellen den dood
van haar man en mij vragen 't geld voor de begrafenis. Anders moest hij ‘van de
armen’ begraven worden. 'k Was zelf pas getrouwd, wist nog van geen
begrafenis-fondsen, was geroerd door 't sober verhaal en gaf haar 't geld. Zelfvoldaan
ging ik dien avond naar bed. Met een week of zes, daar was weer m'n
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vrouwtje. Nu ernstig, stil bedroefd. Wat was er? ‘Och, mevrouw heeft 't zeker wel
in de krant gelezen van dat boerenhuis, waar de bliksem is ingeslagen en een kind
heeft gedood? Dat waren wij!’ En - begraven moest 't lieve wurm toch worden, - zou
ze nog eens bij me aan mogen kloppen? En dan - rouwkleeren, 't was toch zoo'n
frappant geval. Hoe had ik kunnen weigeren? Na eenigen tijd komt ze opnieuw. Nu
met een vreugdetijding. Ze moest 't mevrouw toch eens vertellen, ze ging weer
trouwen. Nu, daar was ik blij om, blij ook dat ik er dezen keer zonder aderlating
afkwam. Toen werd er nog eens een kindje geboren, dat kort na de geboorte overleed,
en waarvoor ik in de kosten van de begrafenis iets moest bijdragen, en daarna een
tijd van ongestoorde rust. Totdat - er iets vreeselijks gebeurde. Op zekeren dag komt
ze hevig ontdaan bij me: haar man was plotseling aan een beroerte overleden.
Was er onbewust langzamerhand achterdocht in m'n ziel gerezen, of werd 'k
plotseling clairvoyante? Dit was zeker dat de schellen mij eensklaps van de oogen
vielen, en ik, den geheelen toeleg doorziend, trillend van verontwaardiging uitriep:
‘en nu begraaf ik geen één man en geen één kind meer!’ Suf van verbazing keek ze
me aan; in een minimum van tijd had de oplichtster 't hazenpad gekozen, mij
achterlatend in 't pijnlijk besef dat 't alles leugen was geweest en bedrog, en dat al
die droeve sterfgevallen slechts voorgewend waren om mij geld af te persen. Had ik
terstond een onderzoek ingesteld dan zou 'k met m'n geld geen kwaad hebben gedaan,
en 'k zou 't gebruikt kunnen hebben voor anderen om er waren nood mee te lenigen.
Toch heb 'k betrekkelijk van deze ondervinding nooit spijt gehad, omdat 'k ze altijd
heb beschouwd als de schade en de schande, waardoor 'k leeren en wijs worden
moest.
Droevig is 't dat de vrouw nog altijd haar beroep in Utrecht voortzet. Wel worden
door Armenzorg, als er naar haar geïnformeerd wordt, natuurlijk slechte informaties
gegeven, maar teerhartige dames gelooven die wel eens
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niet. Zoo werd 'k eens met haar geconfronteerd om te bewijzen, dat 't inderdaad 't
zelfde vrouwtje was, dat mij bedrogen had. 'k Herkende haar terstond; zij loochende
natuurlijk strak mij ooit gezien te hebben. 'k Herinnerde haar aan 't voorgevallene,
en hoe 'k haar beide mannen en haar kind voor haar begraven had: ‘mensch,’ zei ze,
‘dat kan immers niet waar zijn, 'k heb maar één man gehad, en die leeft als een hart!’
Een ander soort oplichterij op groote schaal is 't leenen van kleine bedragen met
belofte die terug te zullen betalen op een bepaalden tijd. De afbetaling heeft ook
inderdaad plaats precies op den afgesproken datum. Deze manoeuvre wordt zoolang
herhaald totdat ge genoeg vertrouwen in 't aandoenlijk, eerlijk karakter van den leener
hebt gekregen om hem grooter sommen toe te vertrouwen. Dan wordt de groote
sprong gewaagd en f 25 of f 50 ter leen gevraagd, tot inkoop van een of ander bizonder
voordeelig negotieartikel. En ge ziet uw geld nooit terug. Op deze wijze gaat sinds
jaar en dag een oplichter in Utrecht te werk. Hij kiest niet alleen Utrecht tot 't terrein
van zijn operaties, maar deze man oefent met ongeloofelijke vakkennis zijn vak uit
in alle steden van ons land. Gelukkig dat hij soms maanden lang van 't tooneel
verdwijnt; dan is hij ‘onhandig’ geweest en zit in de gevangenis, 't geen niet belet
dat hij telkens weer opduikt en - door ondervinding geleerd - handiger dan ooit zijn
taak weer aanvaardt. In de gevangenis is hij dan vroom geworden, en als ge hem
herinnert aan vroegere oplichterijen, dan wendt hij berouw voor en vraagt u met 't
onschuldigste gezicht ter wereld, of een mensch ooit aan de bekeering van zijn broeder
mag twijfelen? Dat doet ge natuurlijk ook niet, maar ge vraagt u zelf in stilte af, of
hij de rechte broeder wel is en zegt.... dat ge naar hem zult informeeren.
Had iedereen naar dezen man onderzocht voordat men hem geld gaf, dan ware
zijn bedrijf hem onmogelijk gemaakt. Nu zijn wij allen, die hem in staat stelden zijn
afschuwelijk bestaan van leugen en bedrog voort te zetten, daaraan medeplichtig.
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Dit zijn treurige ervaringen, ervaringen die vaak oorzaak zijn dat iemand, die zich
met hart en ziel tot de armen getrokken voelde en vol idealisme zijn werk onder hen
had aangevangen, denkend dat alle armen nu ook wel bedriegers zullen zijn, zich
volkomen gedésillusioneerd terug trekt, en beurs en hart voortaan voor hen gesloten
houdt.
Ik geloof dat ieder, die zich met ernst aan 't werk der armverzorging wijdt, den
tijd doorleeft, dat hij zich gewond voelt in zijn idealisme en geschokt in zijn
vertrouwen op de menschheid. Dat is een critiek oogenblik in 't leven van den
armverzorger. Hij bevindt zich op een kruispunt, - welken weg zal hij gaan? Is hij
ontmoedigd, keert hij zijn werk voor goed den rug toe, dan zal dit op zijn karakter
een slechten invloed hebben. Zijn menschenkennis, die hij nu eerst begon op te doen,
zal niet verder worden ontwikkeld; integendeel zij zal tot een zeer éénzijdigen blik
op 't leven en de menschen beperkt blijven; hij zal cynisch worden en bitter, en zijn
mooie, ideale menschenliefde van vroeger zal onder dat cynisme en onder die
bitterheid begraven worden. Er zal hem een wond zijn geslagen, die nooit meer
geneest. Houdt hij echter vol, beschouwt hij al zijn ervaringen als een leerschool,
die hij moest doorloopen om te leeren goed doen, - de moeilijkste kunst, die 't leven
misschien wel te leeren geeft, - dan zullen de oogenblikken, waarin hij voelt dat hij
waarlijk een mensch van den ondergang heeft terug gebracht, oogenblikken, waarin
de mensch, dien hij waarlijk tot redder is geweest, hem sprakeloos de hand drukt,
tot de gelukkigste momenten van zijn leven gaan behooren en hem compensatie zijn
voor oneindig veel leed en teleurstelling.
Gelukkig dat 't tweede doel, waaraan de particuliere armverzorging zich te wijden
heeft, een positief doel is, dat de armverzorger in dat positieve werk ruimschoots
vergoeding kan vinden voor al hetgeen het negatieve ontmoedigends en vermoeiends
heeft.
Wat mag er nu ter bereiking van dat positieve doel van de particuliere
armverzorging en hare bezoekers worden geeischt?
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Allereerst een goede organisatie. Ik weet wel dat geen goede organisatie alléén een
goede armverzorging maakt; maar ik weet ook dat een goede armverzorging
ondenkbaar, ja onbestaanbaar is zonder een goede organisatie.
Een goed georganiseerde vereeniging herinnert er den armbezoeker (ook zonder
't te zeggen) elk oogenblik aan dat van hem gevorderd wordt goed werk. Deze
onbewuste maar krachtig zedelijke invloed is niet te overschatten.
Het zou mij te ver voeren indien ik thans de verschillende bestaande stelsels zou
willen bespreken; dit alleen moge volstaan, dat ik in een verstandige en naar onze
zeden en gebruiken gewijzigde toepassing van 't Elberfelder stelsel de organisatie
zie voor plaatsen van eenigszins grooten omvang. Geen ander stelsel, dat naast de
zoo noodige contrôle den bezoeker zijn zelfstandigheid zoo doet behouden, dat hem
zóó tot de ontplooiing van al zijn gaven en talenten in staat stelt; geen stelsel, waarin
de liefde van mensch tot mensch zoo op den voorgrond treedt.
Wanneer dan door een vereeniging een gezin aan onze zorgen wordt toevertrouwd,
wat hebben we dan als huisbezoekers te doen? Dan is onze eerste plicht 't instellen
van een zeer nauwkeurig onderzoek allereerst in 't gezin zelf. Men heeft wel eens
gevraagd: mag dat; is dat niet onbescheiden; is 't niet verschrikkelijk voor den arme
om alles zoo maar te moeten opbiechten? Ik antwoord: dat hangt geheel af van de
wijze, waarop die vragen worden gesteld, dat onderzoek geschiedt. Zeker, er zijn
armverzorgers, die meenen, dat de arme, omdat hij arm is, zich nu ook maar alles
moet laten welgevallen; die met een soort knorrige bedilzucht en een gezicht alsof
ze zeggen wilden: ‘'t zal zeker wel weer jelui eigen schuld zijn’ of: ‘jelui zult me
zeker wel weer bedriegen’, - het deksel van de pan lichten om te weten te komen
wat er gegeten wordt, of de dekens van de bedsteê opslaan om te ontdekken of er
ook iets verborgen wordt, of de kasten openen om te constateeren wat er in huis is.
O, ik weet 't wel dat er door armverzorgers in een trekpot wel eens jenever is ontdekt,
in de bedsteê wel eens een man en in de kast
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wel eens een mishandeld kind; maar dit alles rechtvaardigt de grenzenlooze
onkieschheid en onbescheidenheid niet om op te treden als machthebbende in eens
anders huis, - 't gebrek aan eerbied niet, dat betaamt den mensch tegenover den
mensch in welke betrekking hij ook tot hem sta.
't Is maar de vraag met welke gedachte ge u op weg begeeft, wanneer ge gaat tot
den arme. Is 't met den heiligen wensch, 't innigst begeeren om een reddende hand
toe te steken aan hen, die dreigen te zinken, of reeds gevallen zijn, dan kan uw
optreden niet onbescheiden zijn, ge zult mee-voelen en mee-lijden, uw kieschheid
zal 't vertrouwen wettigen; bijna ongevraagd zal de arme als vanzelf 't volle hart voor
u uitstorten, en ge zult hooren heel de droeve geschiedenis van den strijd om 't bestaan,
concurrentie, ziekte, herediteit, opvoeding, schuld en boete in duizenderlei nuancen.
Oók van schuld. Er zijn armbezoekers, die, zoodra ze hooren van ‘eigen schuld’
zich terug trekken met de gedachte: ‘dan moeten ze zelf de gevolgen ook maar
ondervinden van hun slechte daden,’ en aan hun vereeniging rapporteeren, dat dat
gezin niet verdient geholpen te worden.
Hebben ze gelijk? Moet de particuliere even als de diaconale armverzorging een
deugdzamen levenswandel stellen tot voorwaarde voor bedeeling? Ik meen van neen.
Ik meen dat de particuliere armenzorg vóór de aanneming van een gezin zich slechts
deze vraag te stellen heeft: is er kans dat deze menschen, gegeven de omstandigheden,
waarin ze verkeeren en de karaktereigenschappen, die ze bezitten, er door onze hulp
boven op kunnen komen. Zoo ja, dan mag zij zich m.i. onder geen voorwendsel terug
trekken. Wie zal bepalen wat in deze schuld is? Wie is schuldiger, de moeder, die
uit armoede een brood steelt om er haar kind mee te voeden, of de vrouw, die uit
angst voor straf niet steelt en haar kind van honger laat omkomen? Wie is grooter,
de normale, goed geëquilibreerde mensch, die zonder eenige neiging tot drankmisbruik
de grenzen van 't betamelijke nooit overschrijdt, of de erfelijk belaste, wiens
dagelijksch zware strijd met den erfvijand hem toch niet kan beletten
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te vallen in dien strijd? Wie zal onderscheiden oorzaken en gevolgen van armoede?
Wie zal zeggen hoe groot de invloed is van de dagelijks weerkeerende ellende, van
een vunze woning zonder licht of lucht, van eentonigen fabrieksarbeid, of slechte
voeding? Wie onzer zal hier richten?
Toch moet, om te kunnen helpen nauwkeurig de omvang der armoede worden
bepaald, de oorzaken opgespoord. Het eerste onderzoek heeft ten doel: 1o. te
verifieeren wat de arme zelf heeft meegedeeld; 2o. na te gaan de juiste verhouding
tusschen inkomsten en uitgaven; 3o. uit te vinden de oorzaken, die tot de
wanverhouding tusschen die beiden hebben geleid.
Wanneer dit onderzoek waarlijk conscientieus en nauwkeurig is uitgevoerd, dan
is 't volkomen vertrouwen, waarmee ge later in 't gezin optreedt, ook volkomen
gewettigd.
De vraag bij wien ge moet onderzoeken, kan slechts voor ieder gezin afzonderlijk
beantwoord worden. Ik zou slechts willen waarschuwen tegen 't onderzoek bij buren.
Men vindt bij de armen een niet hoog genoeg te waardeeren hulpvaardigheid en
naastenliefde, maar men vindt er ook een afgunst en een kwaadsprekendheid, die
aan 't ongeloofelijke grenzen. Zoo bestaan er b.v. te Utrecht twee straten dicht bij
elkaar gelegen, die elkander stelselmatig beoorlogen. Het behoeft wel geen betoog
dat aan inlichtingen van dergelijke buren bezwaarlijk waarde kan worden gehecht.
Evenmin echter hechte men onbepaald vertrouwen aan de mededeelingen van
‘bevriende’ buren. 't Zoogenaamde ‘onderzoek’ is in de laatste jaren onder de armen
vrij wel bekend geworden: ze zijn er op voorbereid en - nemen hun maatregelen. Ik
moest eens een onderzoek instellen naar de zedelijkheid eener vrouw. De
naaste-buurvrouw (vijandig) bevestigde niet alleen de slechte geruchten, maar voegde
er nog heel wat aan toe; de boven-buurvrouw (bevriend) sprak van ‘booze
lastertongen’ en had niets dan lof voor de vrouw. Aan wie moest ik mij nu houden?
Ik had mij de moeite kunnen besparen.
Bij dit eerste onderzoek is 't gevaarlijk u uitsluitend te laten leiden door uw gevoel.
To l s t o ï heeft 't zoo
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terecht gezegd; ‘de vrucht van den arbeid van 't verstand is de waarheid, de vrucht
van den arbeid van de liefde is 't algemeen geluk. Opdat evenwel de vrucht rijp worde
is 't noodig dat beide werkzaamheden samengaan, dat de liefde verstandig en 't
verstand liefdevol zij.’ Verstand en liefde beide moeten 't u doen inzien, dat 't meestal
niet alleen materieele omstandigheden zijn, die de armoede hebben te voorschijn
geroepen, maar dat een complex van oorzaken van allerlei aard daartoe hebben geleid.
Hoe dieper ge u in die oorzaken indenkt, hoe juister en helderder 't inzicht is, dat ge
verkrijgt, niet slechts van den uiterlijken maar ook van den inwendigen toestand van
't gezin, des te gemakkelijker zal 't u vallen den juisten weg te vinden, die moet
worden ingeslagen om een beteren toestand te doen geboren worden.
Dan komt 't er op aan een vast plan te ontwerpen tot leiddraad voor de hulp, die
ge geven zult. Een bereikbaar einddoel moet ge voor u zien, en daarop moet ge afgaan
beslist en zonder weifelen. Er zijn armbezoekers, die altijd weer met nieuwe plannen
aankomen. Zij begrijpen niet hoe gevaarlijk dit is, hoe ontmoedigend de kleinste
mislukking moet werken op menschen wier moed en energie toch reeds tot een
minimum terug gebracht zijn. 't Gezin zelf moet door de vastheid en zekerheid,
waarmee de armbezoeker op 't eenmaal vastgestelde doel afgaat, vertrouwen krijgen
en geloof in de bereikbaarheid daarvan. Indien alzoo uw grondplan vaststaat omtrent
de wijze van hulp, dan moet worden vastgesteld of ge met geld zult ondersteunen,
en hoe groot de onderstand moet zijn. Het is moeilijk omtrent 't geven van onderstand
vaste regels te stellen. Als éénigen vasten regel zou men kunnen aannemen dat geen
vaste regels te stellen zijn. Bij 't eene gezin zal zelfs de kleinste bedeeling verslappend
werken. Bij 't andere zal een ruime onderstand noodig zijn, om door een tijdelijke
ontheffing van financieele zorg de bijkans uitgebluschte vonk van moed en energie
weer aan te blazen. Een ‘schablonenartige’ armenzorg, die, geen rekening houdend
met de oneindige varïeteit onder de menschen, 't gezin behandelt
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als een som: zóóveel personen, zóóveel inkomsten, zóóveel te kort dus zóóveel
onderstand, oordeelt zich zelf. Wil men toch éénigen leiddraad voor bedeeling dan
geve men die in groote lijnen aan, bedenkend dat 't gezond moge zijn er principes
op na te houden, maar dat 't soms nog veel gezonder kan zijn ze zonder omslag over
boord te gooien.
Zoo worde een ondersteuning, waarvan 't te wachten is dat zij geruimen tijd, soms
jaren lang moet duren, b.v. van een weduwe met kinderen, niet al te ruim genomen;
nooit mag de gave zóó groot zijn dat door werken niet meer zou kunnen worden
verdiend. In acute gevallen, b.v. bij ziekte van den kostwinner, waar verslapping
door langdurige bedeeling niet te duchten is, kan de ondersteuning veel hooger zijn.
Men zie er in zulke gevallen niet tegen op om te geven wat bepaald noodig is, ware
't f 6 à f 7 per week. Hier is de hulp preventief. Hier geldt 't een gezin voor armoede
te bewaren, te voorkomen dat huisraad wordt verkocht, dat nooit meer kan worden
terug gekocht, of dat schulden worden gemaakt, die altijd zullen blijven drukken.
Voorkomen is beter dan genezen.
Indien 't mogelijk is late men den onderstand verdienen, zoo al niet door den man
dan met naaiwerk aan de vrouw. Elke onderstand, die verdiend kan worden, is
zedelijke winst. Er zijn zoo weinig menschen, die de weelde eener geregelde bedeeling
kunnen verdragen. Men vreeze niet, dat deze werkverschaffing den vrijen handel
een onedele concurrentie zal aandoen, indien slechts de loonen geen hongerloonen
zijn, en de verkoopsprijs van 't vervaardigde goed daarnaar berekend is, in plaats dat,
zooals 't in den handel geschiedt, het loon geregeld wordt naar 't aanbod van
werkkrachten.
Ook is 't gansch niet overschillig op welke wijze de bedeeling wordt gegeven. Doe
't op een wijze zoo weinig grievend mogelijk. En reik ze uit wekelijks, en in de
woning van den behoeftige zelf. Ik kan mij weinig afschuwelijkers denken dan de
wijze, waarop door sommige armbesturen aan de armen de hun toegedachte gave
wordt
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uitgereikt. Op een gegeven uur komen ze in grooten getale in een daarvoor
aangewezen lokaal bijeen, - vogels van diverse pluimage - oud en jong, rijp en groen,
schuw en brutaal, vergrijsd in 't leven der bedeeling of ternauwer nood er mee
begonnen, - en ontvangen één voor één achter elkaar in lange rij 't geld in de hand.
Dat er van fiere armen een ongeloofelijke zelfoverwinning geeischt wordt om op
deze wijze te worden bedeeld, wie zal 't betwijfelen? Maar 't droevigst is dat ze er
aan gewend raken: de eerst zoo zware gang naar 't armbestuur wordt langzamerhand
tot gewoonte, en onbewust en ongemerkt daalt de arme tot lager staat en soort dan
waartoe hij vroeger behoorde. Ook worden dikwijls kinderen gebruikt om de bedeeling
te halen. Wanneer we een oogenblik ons indenken in de moreele schade, die 't kind
op deze wijs wordt toegebracht door alles wat 't daar ziet en hoort, - hoe 't al vroeg
geleerd wordt dat 't ontvangen van bedeeling iets dood-gewoons is, een
gemakkelijk-aanden-kost-komen, waarvoor niemand zich schaamt, - dan behoeft 't
wel geen betoog dat dit alles met een opvoedkundige armverzorging niets gemeen
heeft, en hoe eer hoe beter moet worden afgeschaft.
Van groot gewicht is ook de contrôle, die op de inkomsten van 't gezin moet worden
uitgeoefend gedurenden den tijd dat de bedeeling voortduurt. De toestand van 't gezin
verandert zoo dikwijls, en met iedere financieele verandering moet door den
armbezoeker rekening gehouden worden, om de armen niet aan sleur van bedeeling
te wennen. Wanneer een kind b.v. 50 cts. meer p.w. verdient, dan kan in de meeste
gevallen onmiddellijk 25 cts. bedeeling minder worden uitgereikt. Nooit mag de
geheele 50 cts. worden ingehouden: de vreugde van de meerdere verdiensten mag 't
kind niet ontgaan; maar de huisbezoeker moet 't zoo weten aan te leggen, dat 't kind
voelt dat hij niet alleen der ouders last verlicht, maar dat ook hij er toe kan mee
werken om 't ideaal der onafhankelijkheid eenmaal weer te bereiken.
Dit alles echter betreft nog slechts wat ik zou willen
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noemen 't technisch gedeelte van 't werk. Er is echter voor den huisbezoeker nog
ander werk te doen. Wanneer hij de noodige informaties genomen, zijn grondplan
opgebouwd, wijze en mate van bedeeling vastgesteld heeft, en van dat alles aan zijn
bestuur op geregelde tijden rapporteert, dan doet hij reeds veel, maar het eigenlijke
werk begint eerst. Van de wijze waarop de bezoeker nu verder optreedt, van den
invloed, dien hij in 't gezin verkrijgt, hangt 't af of 't weldoordachte plan zal slagen
of niet. Al brengt ge schatten, en ge geeft niet u zelf, ge geeft niet uw persoon dan
bereikt ge niets. ‘Den mensch redt slechts de mensch.’ Slagen zult ge wanneer ge
contact hebt verkregen met der menschen innigst zijn, wanneer ge in hun ziel iets
hebt aangeraakt, een snaar hebt doen trillen, die natrilt ook wanneer ge 't huis reeds
lang verlaten hebt. De invloed, die van den armverzorger op 't gezin kan uitgaan, is
onbegrensd, vooral in een huisgezin met kinderen.
Ontzettend zijn de ideëen, die onder de armen over opvoeding heerschen. Wanneer
ge met een moeder een of andere slechte eigenschap van haar kind bespreekt, stelt
ze zich aanstonds in staat van tegenweer, en meer dan eens zult ge 't van haar hooren;
‘en ik heb die meid nog wel zoo geslagen!’ Men weet niet wat erger is: 't
verschrikkelijk bederven om ze in 's hemels naam maar zoet te houden, dat begint
bij den dot van den zuigeling om later in vrij wat minder onschuldige toegevendheid
te ontaarden, - óf de ruwe strengheid, waardoor alle teerheid wel moet worden
verwoest. Lijfstraf, geen eten, zonder boterham naar bed, schoenen en kousen
wegnemen van een jongen, die zoogenaamd ‘schobbertjes’ maakt, onder de bedsteê
slapen, 't zijn allemaal fijn bedachte straffen, die den jeugdigen boosdoener niet beter
maar bitter maken en hard. 't Kind aanhoudend verbieden, schelden en tieren, 't
trekken bij een arm, 't door elkaar schudden, 't afsnauwen als 't iets vraagt en 't
eindelijk de straat op jagen, - dat is schering en inslag bij de opvoeding der armen.
Is 't wonder? Is 't wonder, dat een moeder voor wie iedere week 't rondkomen met
't karig loon een wonder-
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werk mag heeten, die alle jaren een kind krijgt met al de gevolgen daaraan verbonden
voor en na de geboorte, die nooit rust mag nemen, en met uit werken gaan nog moet
bij verdienen, - is 't wonder, dat zij den tact, de blijheid, de energie verliest om voor
hare kinderen iets anders nog te zijn dan de zorgende hand, die ze schoon en heel
houdt?
Aan den armverzorger de taak om, zacht en teergevoelig met dit alles rekening
houdend, toch te leiden naar andere gedachten, naar een hooger ideaal. En dat meer
door op de kinderen te werken dan op de ouders. De kinderen der armen kunnen niet
spelen. Speelgoed hebben ze niet, en spelen zonder dat hebben ze nooit geleerd. Vul
't leven van de kinderen: leer ze spelen, leer ze lezen, leer ze handenarbeid, leer ze
liefde voor de natuur, voor bloemen en planten en ge zult ze leeren zich zelf bezig
te houden; een gezond kind, dat zich niet verveelt, is niet lastig of stout.
Ook de toekomst van 't kind is voor een groot deel in de hand van den bezoeker.
Voor een groot deel zeg ik. En hier raak ik een teer punt: de armbezoeker misbruike
zijn macht nooit. Waar verschil ontstaat tusschen hem en de ouders over de toekomst
van 't kind, daar wete hij de grenzen zijner bevoegdheid, hij late nooit de ouders hun
afhankelijkheid gevoelen, hij leide, maar heersche nooit. Hij zorge dat de kinderen
een goede opleiding krijgen, hij bedenke echter, dat langs verschillende wegen kan
verkregen worden een goed resultaat.
Indien de verhouding van den armverzorger tot zijn gezin een goede is, dan is hij
de vriend van den huize, de raadsman en vertrouwde. Wat kan hij dan veel, maar
wat leert hij ook veel! Waarlijk, 't voordeel is niet altijd alleen aan ééne zijde.
't Was 't gezin van een blinden teringlijder. De man had door zijn werk op de
blindeninrichting altijd den kost voor zijn gezin kunnen verdienen, totdat hij bloed
begon op te geven, voor zijn werk ongeschikt werd en bij de inrichting gedaan kreeg.
Nog eenigen tijd ontving hij 't heele, daarna 't halve loon en eindelijk, - zijn vrouw
was te zwak om iets te verdienen, - was de dag aangebroken
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dat ze niets hadden en overgeleverd waren aan de philanthropie. Wat dat was voor
dezen knappen, trotschen man is niet te beschrijven. Ik vond hem in de bitterste
stemming. Hij was onvriendelijk. 'k Beproefde zijn blik op de toekomst eenigermate
te verhelderen, maar 't bleef somber en grauw. Hoe was 't ook anders mogelijk?
Langzaam, langzaam kwam er een sprankje vertrouwen. Ik verkreeg van onze
Vereeniging een wekelijksche ondersteuning, die hem in staat stelde om zuinig rond
te komen, probeerde voor hem uit den weg te ruimen wat mogelijk was, besprak de
toekomst van de kinderen waarover hij nooit was uitgepraat, liet ze verhuizen naar
zonniger woning en besprak alle mogelijke vraagstukken met hem: hij interesseerde
zich voor alles. Een klein kippenhok bezorgde niet alleen eenige inkomsten maar
ook bezigheid en afleiding. Hoe hij zijn kippen liefhad en verzorgde! Maar ze hielden
ook van hem, ze kenden hem allen. Op zekeren voorjaarsdag, kort voor zijn dood,
vond 'k hem op 't plaatsje achter zijn huis, in 't zonnetje, met een van de kippen op
zijn schoot. Hij streek 't dier met zijn zachte hand over de veeren, en hij zag er zoo
kalm en rustig uit, dat 'k onwillekeurig terug moest denken aan den eersten dag van
onze kennismaking, toen zijn opstand tegen lot en leven mij zoo pijnlijk had
aangedaan. Soms gunde hij mij een blik in zijn innigst zieleleven. Ik heb onnoemelijk
veel van hem geleerd. Eindelijk stond ik bij zijn sterfbed. Hij zag me aan met zijn
blinde oogen, tastte naar m'n hand, en toen 'k hem vroeg of hij mij nog iets te zeggen
of te vragen had, of 'k nog iets voor hem kon doen, toen drukte hij m'n hand en
fluisterde: ‘niets, niets, ik sterf gerust!’ Nooit vergeet 'k dat oogenblik. De rust en 't
vertrouwen van den stervende, die vrouw en kinderen volslagen hulpbehoevend
achterliet, was te voorschijn geroepen door armenzorg. Zijn woorden waren voor
mij de triumf van de philanthropie. Ten slotte nog een enkel woord over de eischen, die door iedere armverzorging
gesteld moeten worden aan den persoon van den bezoeker.
Ik meen dat alle eischen samen te vatten zijn in deze drie:

Onze Eeuw. Jaargang 4

84
de armbezoeker moet hebben 1o. geloof in zijn werk, 2o. geduld met de armen, 3o.
opgewektheid in zijn optreden.
We moeten geloof hebben in ons werk. Zonder dat bereiken we niets. Dat geloof
kan worden gevoed door een zekere mate van verbeeldingskracht. Die
verbeeldingskracht moet ons 't beeld weten te scheppen van 't gezin zooals 't eenmaal
worden zal, herboren en opgeheven uit den staat van verval, waarin we 't hebben
aangetroffen, en dat beeld moeten we steeds voor ons zien als een bereikbaar ideaal.
't Is als 't model, waarnaar de schilder werkt, 't patroon, waarnaar ge uw steken telt.
Zóó zal 't eenmaal worden! Ons onwrikbaar geloof in de wedergeboorte van 't gezin
is de eenige voorwaarde, waarop de menschen zelven in een betere toekomst gelooven
kunnen.
Stel u voor dat ge met 't gezin van een drankzuchtige in aanraking komt; indien
ge niet gelooft in dien mensch, indien ge niet gelooft in de mogelijkheid, dat ge hem
met inspanning van al uw kracht behouden en aan de maatschappij weergeven kunt,
dan zijt ge volslagen machteloos. Maar geloof in den goddelijken vonk, die ook dezen
mensch is in de ziel gelegd, geloof in uw eigen liefde-macht, - en ge zult dat geloof
overplanten in den mensch, die niet meer durfde gelooven in eigen redding.
Indien ge in aanraking komt met een gevallene, ge zult haar niet oprichten, tenzij
ge gelooft in een mogelijk nieuw bestaan. In uw omgang met kinderen zal uw invloed
waardeloos zijn, tenzij ge gelooft dat de teere bloem door nauwlettende zorg zich
eenmaal zal zetten tot vrucht.
Dat geloof zult ge echter niet als een dierbaar kleinood kunnen bewaren wanneer
't u ontbreekt aan geduld met de armen. 't Leven van den armverzorger is zoo vol
van talloos vele teleurstellingen, dat ge u als pantseren moet met een harnas van
geduld om vol te kunnen houden. Eigenaardig en menigvuldig zijn de gebreken, de
fouten der armen. Of ze er meer hebben dan wij? Een feit is 't dat de gevolgen er van
veel erger zijn voor hen dan voor ons; dat hun fouten er veel erger uitzien dan bij
ons, omdat wij ze bedekken met 't manteltje der beschaving. Maar ze
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zijn ook anders. Karakter en omstandigheden werken op elkander in ontwijfelbaar.
En zoo zijn er ook klasseondeugden, - ondeugden, die als van zelf voortkomen uit
de omstandigheden, waaronder de menschen geboren worden en leven.
Zoo is b.v. 't jokken een klasse-ondeugd. Een zeldzaamheid is een arm kind dat
een juiste voorstelling heeft van wat waar of niet waar is. De leugen om bestwil is
bij de armen zoo zeer tot gewoonte geworden, dat ze zelf niet meer weten dat 't leugen
is. Ze moeten zich te dikwijls uit allerlei netelige posities redden om met de waarheid
alleen te kunnen volstaan. Zoo is gulzigheid en snoepzucht met al hare ver-reikende
gevolgen ook een klasse-ondeugd. Voor menschen, wier levensdoel eigenlijk geen
ander is dan 't materieele bestaan, voor wie de broodvraag de vraag is, waarop heel
de intensiteit van hun wezen gericht moet zijn, heeft b.v. 't dagelijksch maal een
totaal andere beteekenis dan voor ons. Dat in de hersens van arme kinderen de
beteekenis van 't woord lekkers geheel abnormale proporties aanneemt, en dat een
pijp pepermunt uit een snoepwinkeltje langzamerhand tot hun hoogste idealen gaat
behooren, wie zal 't wraken? Wat is nu onbillijker dan om aan de armen denzelfden
maatstaf van deugd aan te leggen als bij ons? En aan die onbillijkheid maakt toch
zoo menig armbezoeker zich schuldig. Ons past geduld, geduld om de armen te leeren
kennen, om ze te leeren begrijpen; ook in dit opzicht is kennen weten, en weten
vergeven. Iemand heeft eens gezegd: ‘we moeten ons in de armen verdiepen, zooals
we ons verdiepen in een mooi boek,’ waaraan we ons overgeven met hart en ziel.
Zoo is 't. Hun leven is zoo licht en zonloos, er is zoo weinig vreugd, zoo weinig
verheffing in hun bestaan. Ze begrijpen ons zoo dikwijls niet. Er is nog zooveel
misverstand tusschen rijk en arm, omdat ieder blijft spreken zijn eigen taal. Geduld
moeten we hebben om te leeren verstaan hun taal, geduld om te doen verstaan de
onze.
Wat de arme van ons verwacht, waardoor we hem ten zegen kunnen zijn, dat is
door onze opgewektheid. Lange
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of droevige gezichten heeft hij niet noodig, die ziet hij genoeg in zijn omgeving. De
armbezoeker mag zich niet laten ter neer slaan door de ellende, die hij ziet, dan wordt
hij voor zijn werk ten eenen male ongeschikt. De kracht tot hulp moet hij putten uit
de blijdschap ten zegen te mogen zijn aan anderen. En met die blijdschap in 't hart,
met die opgewektheid moeten we gaan tot de armen. Een armbezoekster, die een
vrouw bezocht aan haar bed geklonken door een bijna ondragelijk lijden, stelde zich
tot taak dat zij telkens bij haar bezoek de vrouw aan 't lachen gemaakt moest hebben.
Dan vergat ze voor een een oogenblik de pijn en 't sterkte haar en gaf haar moed om
op nieuw haar kruis op de schouders te nemen.
Er zijn tweëerlei wijzen, waarop we 't leed van anderen kunnen dragen: òf we
worden misanthropisch, en we wenden ons af met bitterheid van een maatschappij,
die zooveel ellende te voorschijn roept en die wij niet veranderen kunnen; en we
houden onze ooren gesloten voor de droeve kreten, die er tot ons op klinken, omdat
ze ons 't hart verscheuren; - òf, wij hongeren en dorsten naar gerechtigheid, en we
zetten ons hart wijd open, om er in op te nemen alles wat zwak is en teer, ieder, die
lijdt en verdrukt wordt, allen, die ellendig zijn en eenzaam; en we trachten er naar
om ze te doen verwarmen door de zon, die ons omstraalt, ze een straal te doen
opvangen van 't licht, dat ons beschijnt, ze te doen deelen in onze vreugd, ze te
verrijken met onze kennis en te verreinen door onze liefde, hun te geven 't beste van
ons zelf. Zóó opgevat, in dezen wijden, ruimen, bijna alles omvattenden zin, is 't werk van
armverzorger een gezegend werk.
De armverzorging vergete 't echter nooit: zij verzacht maar geneest niet; zij is
noodzakelijk, maar zij is een noodzakelijk ‘kwaad.’
Iedere philanthropie, wier einddoel niet is zich zelf overbodig te maken, draagt
de sporen der ontbinding in zich: zij zal niet aller dienaar willen zijn, maar dient ten
slotte zich zelve en zal aan zelfvergoding te gronde gaan.
Dié ouderliefde zal de sporen dragen van haar goddelijken
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oorsprong, die de kracht en den wil van 't kind staalt, om later, zelf terugtredend, den
jongen mensch te doen handelen naar 't gebod van eigen geweten. Evenzoo zal de
menschenliefde eerst dan beantwoorden aan haar verheven roeping, indien zij, de
hand tot redding reikend, waar zij dat vermag, 't ideaal der onafhankelijkheid hoog
houdt.
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De Dorchester Labourers
Episode uit de geschiedenis van het Trade Unionisme
Door H. Salomonson Gz.
Door de ontoereikendheid van eigen krachten worden de menschen vanzelf
reeds aangezet om zich met anderen tot wederzijdsche hulp en
ondersteuning te verbinden.
L e o XIII. Encycliek 17 Mei 1891.
Het stuk sociale geschiedenis, dat tot onderwerp voor deze schets dient, verliest niet
aan beteekenis, omdat het reeds driekwart eeuw, bijna, oud is; integendeel, het wint
aan belangrijkheid, omdat sinds de gebeurtenissen, die het bevat, nog slechts het
drievierde eener eeuw verstreken zijn; omdat slechts zeventig jaar geleden een drama
als het hier behandelde nog tot de mogelijkheden behoorde in een land als Engeland;
omdat, op het eerste gezicht, men weigert te gelooven, dat voor een zóó korte spanne
tijds nog als zeven decenniën in een land, waar vrijheid en gezond verstand steeds
zulk een groote rol speelden, middelen gelijk hieronder aangeduid, rechtsinterpretaties
en rechtsverkrachtigingen gelijk hieronder beschreven, geacht werden eenigen
blijvenden remmenden invloed te kunnen oefenen op de beweging, waartegen ze
gericht waren.
Welke de gevolgen waren van deze meening zullen wij

Onze Eeuw. Jaargang 4

89
trachten zoo nauwkeurig mogelijk weer te geven, daarbij ons onthoudend van
commentaren, voor zoover die niet geacht kunnen worden in het verband van het
verhaal noodig of wenschelijk te zijn.
De bedoeling is in de eerste plaats de hoofdpunten na te gaan van de geschiedenis
der Dorchester Labourers, van een geval, waaraan heden ten dage de herinnering
goeddeels is uitgewischt, maar dat indertijd de grootste opwinding veroorzaakte in
alle standen van het Vereenigde Koninkrijk.

I.
Vooraf zij het vergund een oogenblik te verwijlen bij de sociale wetgeving en den
socialen toestand van Engeland in het laatst der achttiende en het begin der
negentiende eeuw.
In den loop der achttiende eeuw hadden aldaar het licht gezien een reeks van
wetten, die op verschillend gebied en in verschillenden vorm alle hetzelfde doel
beoogden, namelijk: het zich combineeren der arbeidende standen ter verbetering
hunner positie binnen het bereik van den strafrechter te brengen; deze wetten werden
ten slotte in 1799 gecodificeerd in den algemeenen Combination Act,1) die elke
organisatie van werklieden tot het verkrijgen van sociale verbetering, zelfs wanneer
deze op de meest ordelijke en vreedzame wijze te werk ging, als onwettig
brandmerkte.
Dat het mogelijk was een dergelijke wet in te dienen niet alleen, maar ook de
behandeling ervan zóó te verhaasten, dat binnen vierentwintig dagen na haar intrede
in het Lagerhuis de koninklijke bewilliging erop reeds was verkregen, vond zijn
grond in twee redenen, welke beide weergegeven kunnen worden door het woord:
vrees.
‘Denn es beschleichet die Furcht gar bald die Herzen der Menschen’,
schreef G o e t h e in dezelfde jaren, waarin de handelingen der Engelsche regeering
een illustratie zouden vormen op zijn woorden; en het was, gelijk gezegd een
tweevoudige

1) (39th and) 40th. Geo. III. cap. 106.
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vrees, die haar daartoe aanzette: de vrees voor den politieken demos en die voor den
socialen.
Den politieken demos, dien zij kortgeleden had leeren vreezen in de misdadige
uitspattingen, waartoe de Fransche revolutie den stoot had gegeven, en waarvoor de
troon van een G e o r g e I I I zich wellicht ook niet al te veilig gevoelde, - den
socialen, die zich dagelijks meer op den voorgrond plaatste door de vorming van
arbeidersclubs in verschillende bedrijven (speciaal onder de Lancashire wevers),
welke, met hun eischen om loonsverhooging en lotsverbetering de bemiddelden
deden beven voor wat zij beschouwden te zijn even zoo veel onwettige aanslagen
op de door hen verworven aardsche goederen.
Deze Combination Act, welke dus in 1799 tot stand kwam, verwekte gelijk zich
laat denken een heftige oppositie en dat deze niet alleen gevoerd werd door de
slachtoffers dier hoogst onbillijke wetgeving, de arbeiders zelve, blijkt het duidelijkst
uit de omstandigheid, dat de aanvoerder der opposanten een werkgever was: F r a n c i s
P l a c e ; wanneer men dan ook kennis neemt van de gruwelijke onrechtvaardigheden,
die in naam der wet bedreven zijn gedurende de kwarteeuw van haar bestaan, dan
kan de krachtige beweging, die ertegen op touw werd gezet, geen verwondering
baren, wèl het feit, dat zij zich nog zóó lang heeft weten staande te houden.
In hun meesterlijk werk over de geschiedenis van het Trade Unionisme, waarvan
men niet weet wat meer te bewonderen: de duidelijkheid en de beknoptheid bij zulk
een plethora van gegevens en feiten als hier verwerkt, dan wel de strikte
onpartijdigheid, die, trots hun eigen sterkgekleurde democratische inzichten, de
auteurs bijna door het geheele boek weten te bewaren, geven de echtelieden We b b
een helder en uitvoerig overzicht van het verloop en de bijzonderheden van den strijd
tegen den Combination Act.1)
Genoeg voor ons doel zij de vermelding, dat de pogingen der oppositie ten slotte
met succes bekroond werden; in

1) ‘The History of Trade Unionism’ bij S i d n e y and B e a t r i c e W e b b . New Edition.
London 1902. blzz. 86-97.
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1824 toch werd een wet ter intrekking van den Combination Act even haastig en
onopgemerkt, om niet te zeggen clandestien, door het Parlement gejaagd als in 1799
de Act zelve, en daarmede verkreeg men dus een toestand, waarbij aaneensluiting
voor het verwerven van economische voordeelen niet meer tot de onwettige
handelingen gerekend en het collectief onderhandelen over loonen enz., dus
gesanctionneerd werd.
Nu brak voor de arbeidersbeweging een nieuwe phase aan.
Wel schreef F r a n c i s P l a c e in het jaar 1825, één jaar dus na het welslagen der
door hem georganiseerde beweging ongeveer in dezen zin: dat ‘thans, nu de dwang,
welke den arbeiders verhinderd had zich te combineeren op had gehouden, de
arbeiders-combinaties vanzelf spoedig zouden verdwijnen; dat, nu er geen verdrukking
door de wet meer plaats vond, de arbeiders het dra moê zouden worden, contributie
te betalen voor vèrverwijderde proefnemingen met twijfelachtig resultaat en dat dus
met de intrekking van den act het doodvonnis hunner vereenigingen geteekend was.’
Maar dat deze voorspelling in elk opzicht werd gelogenstraft, behoeft wel geen
betoog; in tegenstelling met P l a c e ' s verwachtingen rezen de Unions thans eerst
recht van alle kanten uit den grond op; werkstakingen waren aan de orde van den
dag, - kortom, in heel het arbeiderskamp heerschte gisting en beweging.
Was het wonder, dat de oude Union-phobie der regeerende en bezittende klassen
door al die beweging opnieuw naar het oppervlak gedreven werd, en dat de meest
phantastische begrippen en verhalen verspreid werden omtrent datgene wat de Unions
waren en wat zij wilden?
Daartoe gaven, het kan niet ontkend, deze laatste zelve eenigszins aanleiding.
In de eerste plaats waren de gedragingen harer leiders, mannen, die nog in geen
enkel opzicht geschoold waren in de uitoefening van het bij elke arbeidersorganisatie
zoo bij uitstek noodzakelijke beginsel van geven en nemen, dikwijls uitermate
tiranniek en gaven zij daardoor niet alleen
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den werkgevers tegenover wie, maar ook hunnen medeleden te wier behoeve zij
optraden gegronde redenen tot klagen; in de tweede plaats hadden zij, - en dit gaf
aanleiding tot hoogst overdreven geruchten omtrent haar beginselen en verrichtingen,
- de bijeenkomsten gehuld in een waas van geheimzinnigheid en sombere mystiek.
De vervolgingen, waaraan zij langen tijd hadden blootgestaan, de spionnages,
waarvan zij het mikpunt waren geweest, hadden tengevolge gehad, dat haar
vergaderingen dikwijls 's nachts en steeds op verborgen plaatsen gehouden werden.
Dat hierbij onnoodig door een mystieken ritus het ‘unheimliche’ nog vermeerderd
werd, was nu eenmaal menschelijk; wij weten uit L e s s i n g ' s vrijmetselaars-fabel,
wat het is ‘die Neugier auf der Folter’ te houden en zoo was het ook dezen
eenvoudigen menschen natuurlijk een prikkel te meer, wanneer zij zich tegenover
hun niet-ingewijde mede-arbeiders konden beroemen op geheime formules en teekens,
griezelige ceremoniën enz., waarvan deze laatsten als niet-leden verstoken moesten
blijven.
Zoo ontstond, wat We b b noemt ‘the prevalence among them of fearful oaths,
mystic initiation rites and other manifestations of a sensationalism, which was
sometimes puerile and sometimes criminal1).’
Ziehier de korte beschrijving van den ritus, die bij de wijding tot adept gevolgd
werd, ontleend aan de verklaringen van twee der getuigen bij het proces der Dorchester
Labourers:
‘Wij begaven ons in een kamer, waar wij ons moesten blinddoeken. Wij bonden
onze zakdoeken voor de oogen en werden door iemand naar een andere kamer op
dezelfde verdieping geleid. Toen werd ons iets voorgelezen, waarvan wij echter niets
begrepen, en moesten wij knielen. Weer werd ons een stuk voorgelezen; het bevatte
veel omtrent “loon” en omtrent “werkstakingen”, dat wij moesten staken om
loonsverhooging, wanneer anderen 't deden enz.; ook dat wij één shilling bij wijze
van entree en verder

1) t.a.p. blz. 79.
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wekelijks één penny als contributie moesten betalen. Daarna werd ons iets voorgezegd,
dat we moesten herhalen; het had betrekking op onze zielen, dat deze eeuwig
verdoemd zouden zijn, als we het geheim niet bewaarden omtrent datgene, wat hier
gezegd en gedaan werd, enz. Vervolgens moesten we een boek kussen, dat naderhand
de Bijbel bleek te zijn1) en mochten we opstaan en den blinddoek afleggen. Wij zagen
toen J a m e s L o v e l e s s in een priestergewaad en vier anderen met getrokken
zwaarden en strijdbijlen tegenover ons, en op den achtergrond een zes voet hoog
geschilderd skelet met de woorden: Remember thine end’.2)
(Op de hierboven genoemde oaths en de eedsaflegging, die in de ceremonie
voorkomt, moet in het bijzonder de aandacht gevestigd worden, daar een en ander
een groote rol speelt bij hetgeen later volgen zal.)
Om een denkbeeld te geven van den indruk, dien dit alles op de tegenstanders der
organisatie moest maken, volge hier een beknopt uittreksel uit een tweetal
Parlements-redevoeringen over het werken der Unions, tevens als kenschetsing van
hetgéen in de hoogere kringen aan het Trade Unionisme, zijn bedoelingen en
instellingen ten laste gelegd werd:
‘Van alle verschrikkingen is de Trade Union de meest verfoeilijke, daar zij niet
alleen haar invloed doet gelden op de werkgevers maar ook op het arme ongelukkige
volk, dat zij dwingt zich bij haar aan te sluiten. Ik ben in maar al te veel gevallen
getuige geweest van de diep treurige gevolgen, die de Unions teweeg brachten bij
de ongelukkigen, op welke zij haar systeem van allerverschrikkelijkste tirannie
toepasten. Ik heb gevallen gekend, waarbij personen voor geldsommen moesten
teekenen, alvorens zij lid konden worden, geldsommen zóó groot, dat de bewuste
personen moord en brand zouden geschreeuwd hebben, indien de Regeering ze als
belasting had durven eischen. Door menschen, die vijftien shillings per week
verdienen, wordt

1) N.B. de Engelsche vorm van eedsaflegging.
2) The King against Loveless and others. Dorchester Spring Assizes 1834.
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niet minder dan vijf shillings per week afgestaan als contributie tot de kas der Unions!
Deze Unions worden gewoonlijk door een klein aantal rondtrekkende personen
beheerd, die dan nog, om zich te vrijwaren voor een gerechtelijke vervolging bij het
eventueel bekend worden hunner gestie, de nieuwe leden door vreeselijke eeden
dwingen het geheim der vereeniging te bewaren. En in elke stad, in elke plaats van
het Vereenigde Koninkrijk zijn die Trade Unions thans te vinden en haar leden
bepalen zich niet tot één ambacht, maar halen ook lieden, tot een ander gild behoorend,
over zich bij hun beweging aan te sluiten. De metselaars, bijvoorbeeld, droegen bij
tot een fonds ten doel hebbende om de timmerlieden te doen staken tot het verkrijgen
van meer loon, en dit systeem doordringt langzamerhand het heele Koninkrijk. Er
wordt om beurten gestaakt, eerst voor het ééne gild en dan voor het andere, en zoo
doet het zich voor, gelijk dezer dagen bij de staking der kuipers, dat een werkstaking
uitbreekt zonder dat er eenige grond bestaat voor het verhoogen der loonen.’
En in een latere rede zeide datzelfde lid:
‘De Trade Unions hebben een geheel ander doel dan dat voor hetwelk zij verklaren
te zijn opgericht. Ik beschouw dergelijke vereenigingen als hoogst gevaarlijk voor
de maatschappij. Ik wil niet zeggen, dat, gelijk de wet thans luidt1), er eenig bezwaar
is tegen de vereeniging van een aantal personen met het doel om een loonsverhooging
te verkrijgen of elkaar tegen verdrukking te beschermen, edoch, de ondervinding
heeft geleerd, dat dit niet het ware doel dezer mannen is, maar wel om behalve het
intimideeren van hun patroons en van de Regeering ook andere werklieden, die vlijtig
en goedgezind zijn, te nopen diezelfde gedragslijn te volgen. Ze dwingen hen hooge
contributies te betalen, die alleen ten voordeele strekken der bestuursleden en
gedelegeerden, wier onwettige en kwaadwillige pogingen door de Unions bevorderd
worden. Als de bedoeling der eeden geen andere was dan de unionisten in staat te

1) Dit slaat natuurlijk op de afschaffing van den Combination Act.
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stellen, elkander aan een knip met de vingers of eenig ander teeken te herkennen1),
zouden ze natuurlijk onschadelijk zijn. Maar neen, op een landgoed, waarin ik een
aandeel bezit, wordt heden middag een meeting gehouden van de
West-Riding2)-Unions, en als mijn medeleden nu maar eens het convocatiebiljet voor
die meeting willen inzien, en vooral het postcriptum ervan, dan zullen ze bemerken,
dat de bedoeling nog een andere is dan om loonsverhooging te verkrijgen; de heer,
die mij dit biljet heeft gezonden, verzocht mij dringend, niet mede te deelen, van
wien ik het ontving, daar hij anders het voorwerp, zoo niet het slachtoffer zou worden
eener geduchte wraakneming’3).
Gelijk blijkt uit deze redevoeringen, die, hoewel in den vorm eenigszins
onsamenhangend, toch duidelijk den gedachtengang van den spreker en van zijns
gelijken weergeven, was de erkenning van het Trade-Union beginsel nog in geenen
deele tot de overzij doorgedrongen; ook bij de enkelen, die den Trade-Unions een
goed hart toedroegen, was het begrip omtrent haar strekking nog niet bepaald tot
volmaaktheid gekomen. Zoo betoogde een zekere majoor B e a u c l e r k 4) het goed
recht der arbeiders om zich te vereenigen op dezen grond: ‘dat er ook wel
vereenigingen van heeren bestonden tegen stroopers en bedelaars, en hij menigmaal
gezien had, hoe een arme stakker wegens het dooden van een enkelen haas aan zijn
familie ontrukt werd op instigatie van de Union der landheeren’!5)

1)
2)
3)
4)
5)

Gelijk een vorig spreker verondersteld had.
Westelijk district van Yorkshire.
Mr. H a r d y in House of Commons, 26 Maart en 28 April 1834.
House of Commons, 14 April 1834.
Er is in deze citaten een klein anachronisme. Immers, de hier weergegeven redevoeringen,
welke door de aanhaling te dezer plaatse schijnbaar aan de verbanning der Dorchester
Labourers voorafgaan, werden in werkelijkheid uitgesproken toen die verbanning reeds een
voldongen feit was geworden, en wel bij de behandeling in het Lagerhuis van de ten gunste
der verbannenen ingediende petities. Daar het hier echter een verschil van slechts eenige
weken betreft, en bovendien de bedoeling der sprekers deze was: te typeeren den in Engeland
bestaanden toestand in de dagen van het voorval, dat aanleiding tot de verbanning had
gegeven, kon tegen het citeeren gelijk hier geschiedt geen bezwaar bestaan.
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En welke meening de minder ontwikkelden zich omtrent de voornemens der
Unionisten vormden, blijkt wel uit het antwoord, dat een der Dorchestersche
verbannenen ontving, toen hij vroeg om een paar dekens om zich tegen de koude te
beschermen: ‘Waarmede zouden uw meesters zich hebben toegedekt, als gij uw zin
hadt gekregen? Naar ik hoor was het de bedoeling van ulieden om te vermoorden,
te verbranden en te vernielen alles wat gij maar in handen kondet krijgen!’
Kortom, bij de regeering, de magistraten1) en de meerderheid der
volksvertegenwoordiging vestigde zich steeds vaster het begrip, dat, het kostte wat
het wilde, aan dit combineeren een eind diende gemaakt; bestonden er sinds de
afschaffing van den Combination Act geen directe strafbepalingen meer daartegen,
dan moesten er maar indirecte gevonden worden, die tot hetzelfde doel voerden!
En zoo brak Oogstmaand aan van het jaar 1833.

II.
Wij moeten ons nu verplaatsen naar de gemeente Tolpuddle, een landelijk dorpje
van het graafschap Dorset, waar de inwoners grootendeels als boerenarbeiders hun
brood verdienden.
De loonen waren daar laag, zooals ze trouwens overal in de Engelsche
landbouwdistricten laag waren en lang laag bleven. Nog in 1850 blijkt uit C o b d e n ' s
M i d h u r s t brieven diens innige verontwaardiging over den loonstandaard der
‘agricultural labourers’ en uit hij den voor een werkgever niet alledaagschen wensch:
‘I long to live to see an agricultural labourer strike for wages!’2)
Nu was in Tolpuddle reeds eenigen tijd een gisting op te merken onder de
land-arbeiders, die bij hun meesters aandrongen op verhooging van het loon, dat,
volgens hun

1) Hier en ook later gebezigd in de Engelsche beteekenis van lagere rechterlijke ambtenaren.
2) Deze wensch zoude niet in vervulling komen: in 1872, dus zeven jaar na zijn dood, barstte
de eerste landbouwstrike uit.
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beweren, achterstond bij dat in omliggende districten. Dit laatste toch bedroeg tien
shillings, terwijl zij er slechts negen verdienden.
Niet alleen bleven hun pogingen vruchteloos, maar zelfs werd na eenige maanden
het loon verlaagd tot acht shillings, kort daarop tot zeven shillings en in Augustus
1833 (het hiervoren verhaalde had plaats in 1832 en begin 1833) kondigden de
werkgevers aan, dat ze wederom een nieuwe regeling wenschten in te voeren en wel
met een weekloon van slechts zes shillings.
Met welke machtelooze wanhoop dit bericht, dat honger en ellende voor hen en
hun gezinnen beteekende, door de arbeiders ontvangen werd, laat zich beter denken
dan beschrijven. Zij gevoelden, dat er iets gedaan moest worden, om tegen deze
handelwijze op te komen, maar wat en hoe was het meerendeel dezer onontwikkelden
onbekend.
Toen verrees, zooals het gewoonlijk in dergelijke gevallen gaat, uit hun midden
een persoon, die zich opwierp als raadsman der bedrukten en als leider hunner
beweging.
Deze Tolpuddle'sche Mirabeau, zelf ook een gewoon labourer, droeg den naam
van G e o r g e L o v e l e s s .
Hij was een man van zevenendertig jaar, die zich door eigen studie een beschaving
en een mate van kennis verworven had, ver boven die zijner medearbeiders. Op zijn
achtentwintigste jaar had hij zich (met een salaris van zeven shillings per week!) een
kleine theologische bibliotheek weten te verschaffen en vervolgens met zooveel vlijt
gestudeerd, dat geen man in den omtrek zich op theologisch gebied met hem kon
meten.
Evenals zijn broeder J a m e s behoorde hij tot de Methodisten (volgelingen van
We s l e y ) en als zoodanig dikwijls predikend optredend had hij zich de macht van
het woord, naast zijn andere bekwaamheden, mede eigen gemaakt, zoodat hij een
niet geringen invloed op zijn standgenooten wist te oefenen.
Dat hij ook de pen te zijnen dienste had, bewijst een door hem geschreven werkje
met zijn lijdensgeschiedenis tot onderwerp, waarvan het (wellicht eenig overgebleven)
exem-
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plaar, dat zich onder het stof der jaren bedolven in het British Museum te Londen
bevindt, tot bron gediend heeft voor de meer intieme details, die in den loop van dit
opstel zullen voorkomen1).
Ook wat karakter en eerlijkheid betreft, stonden de L o v e l e s s e s op de plaats
hunner inwoning goed aangeschreven. Zoo verhaalt G e o r g e , hoe in den tijd toen
aldaar veel gevallen van brandstichting voorkwamen, hij en zijn broeder deel
uitmaakten van de wacht, die gekozen was om 's nachts de gebouwen en eigendommen
te bewaken.
Verder leeren wij hem kennen als een man, die naast een sterk ontwikkeld begrip
van billijkheid en recht, dat hem soms tot groote heftigheid verleidde, een gevoelig
hart bezat en een rechtschapen gemoed. Met iets wat naar politieke of sociale
bewegingen zweemde had hij zich tot nog toe niet ingelaten, noch ooit eenige studie
in die richting gemaakt.
Deze persoon nu plaatste zich aan de spits van de ontevredenen in Tolpuddle; hij
begon zijn werkzaamheden door zich in verbinding te stellen met het bestuur eener
Londensche Trade Union en om raad te vragen, hoe onder de gegeven omstandigheden
te handelen.
Het bestuur antwoordde: ‘Wij hebben onze Union opgericht om onze rechten te
beschermen. Ons is medegedeeld, dat zij strikt wettig is; wij wandelen in optocht
door de metropool, zonder dat politie, ministers of rechters er aan denken, om iets
in den weg te leggen. Doet als wij.’
Kort daarna kwamen twee gedelegeerden, die in denzelfden geest spraken en
behulpzaam waren bij het oprichten der Union te Tolpuddle in October 1833.
Welke meening konden deze eenvoudigen van geest

1) ‘The Victims of Whiggery, being a statement of the persecutions experienced by the
Dorchester Labourers, their trial, banishment etc. etc.; also Reflections upon the present
system of Transportation with an account of Vandiemensland, its customs, laws, climate,
produce and inhabitants.’ Dedicated (without permission) to Lords M e l b o u r n e , G r e y ,
R u s s e l l , B r o u g h a m and J u d g e W i l l i a m s , by G e o r g e L o v e l e s s , one of
the Dorchester Labourers.
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zich na dergelijke uiteenzettingen en mededeelingen anders vormen dan dat zij, bij
al hetgeen zij verrichtten, geheel binnen de perken der wet bleven, en zich aan geen
enkel vergrijp tegen de maatschappelijke orde schuldig maakten?
Edoch,
‘mit den Grossen sich zu necken,
ist ein Spass zum Halsumdreh'n!,’

en evenals M o z a r t ' s Z e r l i n e zouden, tot hun schade, ook G e o r g e L o v e l e s s
en de zijnen dit leeren inzien.
De ‘grooten’ in dezen hadden uitgemaakt, dat aan de opkomende Union-beweging
in het landbouwdistrict paal en perk moest gesteld worden en zij meenden, dat, als
zij in den ruimen voorraad Engelsche wetten en verordeningen er een vonden, die
in eenig verband tot deze coöperaties gebracht en met niet al te veel wringen pasklaar
gemaakt kon worden, zij hun doel wel zouden bereiken.
Zij bereikten hun doel.
Indien een geval als dit zich voor had gedaan vóór 1824, in de dagen van den
Combination Act dus, ware niets eenvoudiger geweest dan dezen laatste toe te passen;
dit middel was echter, gelijk wij gezien hebben, door de afschaffing van genoemden
Act vervallen. De aaneensluiting zelve was nu niet meer strafbaar, men moest het
crimineele dus in de bijomstandigheden zoeken.

III.
Een van de zwartste bladzijden uit de geschiedenis der Engelsche marine is die,
waarop geboekstaafd staat de vlootmuiterij aan the Nore in 1797.
Deze bevat een episode, welke de Engelschen gaarne negeeren, of waarvan zij,
zoo zij er al van reppen, de beteekenis verkleinen door de vermelding, dat de muiterij
spoedig werd bedwongen, dat ze het werk was van slechts enkele leiders en dat, zeer
kort nadat de aanvoerder, R i c h a r d P a r k e r , aan de ra van zijn schip was
opgehangen, de geest en de toewijding der vloot zich wederom schitterend
rehabiliteerden in een der roemrijkste overwin-
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ningen, die ooit bevochten zijn: die van den zeeslag bij Aboekir.
Toch was dit (het eenige ooit voorgekomene) georganiseerde verzet van de
‘mariners of England’, plaatsgrijpende toen op een zeer hachelijk moment de Britsche
vloot aan the Nore1) geankerd was, een hoogst gevaarlijke gebeurtenis en het
gouvernement onderschatte destijds geenszins de dreigende beteekenis, welke in die
algemeene uiting van ontevredenheid onder de zeelieden, aangewakkerd door
revolutionnaire elementen, opgesloten lag.
Het is natuurlijk niet de bedoeling hier de details dezer merkwaardige gebeurtenis
na te gaan; voor ons doel zij slechts vermeld, dat zich onder de leiding van P a r k e r
(opgestookt, gelijk sommigen beweren, door Engeland's buitenlandsche vijanden)
uit de zeelieden een comité had gevormd, hetwelk de aangeslotenen liet afleggen
den eed, dat zij zich met al hun krachten zouden wijden aan het beoogde doel: den
val van Z.M.'s ministers als middel tot het verkrijgen van den vrede, en dat zij bereid
waren, de handelingen te verrichten, die daartoe zouden leiden2).
Gelijk gezegd telde de Regeering het gevaar dezer wijdvertakte beweging niet
licht. In Juni 1797 werd ingediend en in Juli d.a.v. aangenomen een wet, welke tot
strekking had, handelingen als de hier genoemde aan een gestrenge straf te
onderwerpen3) en waarvan dienovereenkomstig de préambule (verkort) aldus luidde:
‘Aangezien verscheidene kwaadwilligen in den laatsten tijd beproefd hebben,
personen die tot Z.M.'s troepen ter zee of te land behooren af te brengen van hun
verplichtingen tegenover Z.M. en hen op te zetten tot daden van muiterij en opstand,
hetwelk zij hebben trachten uit te voeren door deze personen onwettig een eed te
doen afleggen..... gelasten

1) Zandbank bij Sheerness.
2) Zie The Times van 27 Mei en Juni 1797; eventueel ook nog een curieus boekje: ‘A narrative
of occurrences that took place during the mutiny at the Nore’ bij C. C u n n i n g h a m . (A
few copies printed for the particular friends of the author).
3) 37th Geo. III. cap. CXXIII.
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wij hierbij dat iedereen, die, in welken vorm ook, zelf zal afnemen of behulpzaam
zal zijn bij het afnemen van een eed ten doel hebbende om een ander te binden tot
aansluiting aan dergelijke muitende en oproerige bewegingen..... indien schuldig
bevonden, veroordeeld zal kunnen worden tot deportatie gedurende een termijn van
ten hoogste zeven jaar.’
Ziehier dus een wet, die klaarblijkelijk eenig en alleen diende tot het tegengaan
van een muiterij bij de land- of de zeetroepen, gelijk in 1797; een wet die zeker onder
gewone omstandigheden door niemand, hetzij rechtsgeleerde of leek, van toepassing
geacht zoude worden op een geval als dat der Tolpuddle'sche boerenarbeiders in
1833.
Maar, ‘la raison du plus fort est toujours la meilleure,’ en in het besef daarvan
deinsden de magistraten van het graafschap D o r s e t in het jaar 1834 voor die
toepassing niet terug!
Wij hebben gezien, dat het er hun om te doen was, een wet te vinden, die als middel
kon dienen om de sociale beweging, welke zich in de laatste jaren in hun district
merkbaar had gemaakt, te smoren: welnu, in den 37th. Geo. III. cap. CXXIII meenden
ze dit middel gevonden te hebben.
Noemde deze wet niet uitdrukkelijk het ‘afnemen van een eed’, en was niet een
der voornaamste ceremoniën der nieuw-opgerichte Union juist de eedsafname door
de adepten der vereeniging? Volgde hieruit dus niet direct, dat zij, die zich hieraan
schuldig maakten, strafbaar waren onder den aangehaalden Act?!
Deze coq-à-l'âne-redeneering had 't gevolg, dat op 21 Februari 1834 op
verschillende plaatsen in Dorsetshire ‘waarschuwingen’ werden aangeplakt,
behelzende, dat ieder die lid was of werd van de Union, zich blootstelde aan een
veroordeeling (op grond van meergenoemde wet) tot deportatie gedurende hoogstens
zeven jaar.
Hij, die echter zoude meenen, dat deze ‘waarschuwing’ was een waarschuwing
in den werkelijken zin des woords, namelijk een mededeeling, ten doel hebbend,
hem tot wien ze gericht is, te weerhouden van handelingen, die voor hemzelf
schadelijke gevolgen kunnen hebben, zoude zich vergissen.
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Neen, het ‘dwingen tot goedt’ was niet het doel van hen, die deze plakkaten hadden
uitgevaardigd, wèl het ‘wreecken van quaet’, wèl het effenen van den weg tot de
zware bestraffing, die men een groep van personen toegedacht had.
Gelijk gezegd was de resolutie der magistraten den 21sten Februari uitgevaardigd,
en reeds den 24sten d.a.v. dus drie dagen later, toen zij ternauwernood algemeen
gelezen en zeker haar strekking niet algemeen doorgedrongen kon zijn, werden
G e o r g e L o v e l e s s , J a m e s L o v e l e s s en nog vier anderen door den konstabel
van Tolpuddle verzocht zich onder zijn geleide naar Dorchester te begeven, om door
den magistraat gehoord te worden.
Geheel overtuigd van hun onschuld en in het vaste vertrouwen, dienzelfden dag
naar huis en haard te zullen terugkeeren, volgden ze hem naar laatstgenoemde plaats,
waar ze echter na een kort verhoor gearresteerd en in de gevangenis opgesloten
werden, om aldaar den dag der berechting hunner zaak door de Assizes af te wachten.
G e o r g e L o v e l e s s verhaalt van twee gesprekken, die hij in die dagen zijner
gevangenschap voerde en die hier ter typeering van 's mans karakter herhaald worden.
Het eene is met een zekeren mr. Yo u n g , een advokaat, die hem o.a. vroeg, of
hij, indien men hem uit de gevangenis ontsloeg, de belofte zoude willen afleggen,
nooit meer iets met de Union te doen te zullen hebben.
‘Ik zeide: “Ik begrijp u niet”. “Wel”, zeide hij, “geef inlichtingen omtrent de Union
en wie er nog meer toe behooren en beloof, dat ge er u van zult afscheiden”. “Meent
ge, dat ik mijn clubgenooten verraden en beloven moet, hun den rug toe te draaien?”
“Precies”, zeide hij. “Neen, liever dan dat te doen onderga ik de zwaarste straf, die
men mij kan opleggen!”
Uit het andere onderhoud (met den geestelijke der gevangenis) spreken de gevatheid
en de stekeligheid, die hoofdeigenschappen van L o v e l e s s ' karakter vormden.
‘Toen ontvingen wij een bezoek van den geestelijke, die een stroom van
vermaningen in onze ooren uitstortte,
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doch, daar deze aangelengd waren in den beker der verwijtingen, smaakten ze mij
niet al te best. Na ons berispt en gehoond te hebben, omdat we ontevreden waren en
lui, en onze meesters wilden ruïneeren, liet hij volgen, dat wij 't veel beter hadden
dan onze meesters, en dat de Regeering alle mogelijke bezuinigingen en besparingen
had ingevoerd, eenig en alleen om aan allen eenige welvaart te bezorgen. Hij vroeg
mij, of het mij mogelijk was aan te geven, hoe het belang van den arbeider nog meer
bevorderd kon worden. Ik zeide, dat ik geloofde van wel en begon met hem te
verzekeren, dat ons doel niet was de werkgevers te ruïneeren, maar dat wij reeds
geruimen tijd met verlangen er naar hadden uitgezien, dat het hoofd iets zoude doen,
om den verschillenden ledematen, tot aan de voeten afwaarts, wat verlichting te
bezorgen, maar dat we, hierin teleurgesteld, het idee hadden gekregen, om, van
onderen beginnende, ons tot onze meesters te wenden, zoodat dezen zich op hun
beurt bij hun meesters konden vervoegen en zoo tot het hoofd opwaarts. En wat nu
betrof zijn bewering, dat zij er slechter aan toe waren dan wij, dat wilde er bij mij
niet in, zoo lang ik hen nog zulk een groot aantal paarden zag houden, alleen met het
doel om hazen en vossen te jagen. Het wilde mij voorkomen, dat als een aantal van
die onnutte dieren afgeschaft werd, daarmede een tweeledig voordeel bereikt zoude
worden: ten eerste kreeg de eigenaar daardoor wat contanten in handen, en ten tweede
kon hij met het geld, dat hij totnogtoe aan hun onderhoud had besteed, zijn arbeiders
wat beter betalen; bovendien meende ik, dat wanneer de heeren die zooals hij de
geestelijke livrei droegen zich met wat minder salaris wilden tevreden stellen, dit
ook al weer een handje zoude helpen.’ ‘Is dat de manier, waarop gij de zaak zoudt
willen aanpakken?’ zeide hij. ‘Het is een van de manieren, die ik overwogen heb,
mijnheer.’ ‘Ik hoop, dat het Hof U gunstig gezind moge zijn, maar ik denk het niet,
want ik geloof dat “they mean to make an example of you”. - En na deze woorden
verliet hij ons.’
De geestelijke had een goed inzicht gehad; het was de
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bedoeling ‘to make an example’ van L o v e l e s s en de zijnen!
Dit werd later bij de discussies in het Parlement volmondig erkend; dit werd ook
door den Rechter bij zijn toespraak, op de zitting der Assizes van 15 Maart tot de
beklaagden gericht, met zooveel woorden, zij het ook in meer algemeene termen, te
kennen gegeven.
Overbodig te zeggen, dat de aanklacht gegrond was op dezelfde wet, die tot basis
had gediend voor de beruchte proklamaties1), dat à charge o.a. aangevoerd werd een
eedsafname, door de beklaagden verricht bij de inwijding van nieuwelingen (zie de
mededeelingen der twee getuigen op bladzijde 85 aangehaald), maar een eedsafname,
die, notabene, geschied was op den 9den December, dus bijna drie maanden voor de
aanplakking der zoogenaamde ‘waarschuwing’!
Over het proces en de wijze, waarop het gevoerd werd, kunnen wij kort zijn; het
is niet eens noodig aan te halen, wat G e o r g e L o v e l e s s zelf daaromtrent vermeldt,
ziehier een uittreksel uit een brief van een meer bevoegde, advokaat E w e t t , die de
geheele zitting bijwoonde en zich aldus erover uitlaat: ‘De getuigenverhooren werden
op een zeer nonchalante en onduidelijke wijze gevoerd, en de resultaten ervan
verschilden belangrijk van de verklaringen, voor den rechter van instructie afgelegd.
Op 't voornaamste punt, de eedsaflegging, moesten de getuigen verklaren, dat ze niet
meer precies wisten, wat er eigenlijk geschied was! De “counsel for the prosecution”
trachtte tevergeefs antwoorden uit te lokken, welke tot rechtvaardiging van de
aanklacht konden strekken. Die antwoorden, welke eindelijk los kwamen, waren den
getuigen als 't ware door de vragen van den Rechter in den mond gelegd’ enz.
De uitspraak kon dan ook niet twijfelachtig zijn; na een overleg van vijf minuten
bevond de jury de beklaagden schuldig.
Toen daarop de gewone vraag volgde, of deze laatsten

1) Zie: Copy of the Indictment in the Prosecution against George Loveless and others at the
Dorchester Spring Assizes 1834, ordered by the House of Commons to be printed, 1 June
1835.
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iets te hunnen voordeele hadden in het midden te brengen, legde G e o r g e
L o v e l e s s de volgende verklaring af, een verklaring, roerend in haar waardigen
eenvoud als de laatste kreet om rechtvaardigheid van een man, die gevoelt, dat hem
geen recht zal geschieden en toch, vertrouwend op de reinheid van zijn bedoelingen,
overtuigd van de gewettigdheid zijner handelingen en van de waarachtigheid zijner
woorden, onwrikbaar blijft in het handhaven zijner beginselen en, wat het kosten
moge, weigerachtig te transigeeren:
‘My Lord, indien wij eenige wet geschonden mogen hebben, zoo geschiedde zulks
zonder opzet; wij hebben niemand benadeeld in zijn reputatie of in zijn werkkring,
niemand geschaad aan persoon of eigendom. We hebben ons slechts vereenigd om
te verhoeden, dat wij zelven, dat onze vrouwen, onze kleinen tot gebrek en honger
gedoemd zouden worden. Wij tarten een ieder te bewijzen, dat wij iets gedaan hebben
of voornemens waren te doen in strijd met deze verklaring.’
De Rechter, B a r o n W i l l i a m s , een nieuweling in het vak en op zijn eerste
tournee, deed niet, zooals gewoonlijk, thans onmiddellijk de uitspraak van het vonnis
volgen, maar nam twee dagen beraad. Had L o v e l e s s ' verklaring indruk op hem
gemaakt? Was bij hem in den loop van het geding twijfel gerezen omtrent de
gewettigdheid der aanklacht? Zulks is niet bekend.
Hoe dit zij, toen twee dagen later de zes mannen opnieuw voor hem verschenen,
was blijkbaar elke twijfel geweken; hij verklaarde niet alleen overtuigd te zijn van
hun schuld, maar ook overtuigd te zijn van den op hem rustenden plicht om over hen
uit te spreken de hoogste straf, door de wet toegestaan, namelijk: deportatie ‘beyond
the seas’ gedurende den tijd van zeven jaar!
Dat men, nu de zaak eenmaal geëntameerd was, niet voor het opleggen der zwaarste
straf, die de wet toeliet, zou terugschrikken, was te voorzien. Il faut tuer quand on
vole!
Doch wie meenen mocht, dat deze uitspraak een groote verslagenheid bij de
veroordeelden teweegbracht, zoude zich, wat G e o r g e L o v e l e s s betreft althans,
vergissen.
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Zoodra het laatste woord van het vonnis gesproken was, nam deze merkwaardige
man papier en potlood en schreef de volgende dichtregelen, die hij onder het publiek
wierp:
God is our guide! From field, from wave,
From plough, from anvil and from loom
We come, our country's rights to save
And speak a tyrant faction's doom.
We raise the watchword: liberty,
We will, we will, we will be free!
God is our guide! No swords we draw,
We kindle not war's battle-fires,
By reason, union, justice, law,
We claim the birthright of our sires.
We raise the watchword: liberty,
We will, we will, we will be free!

Wel bezat deze eenvoudige strijder in hooge mate de door den schepper van den
onsterfelijken To m B r o w n geprezen ‘consciousness of endurance, so dear to
every Englishman of standing out against something and not giving in.’

IV
Gewoonlijk werden bannelingen geruimen tijd, soms zes tot negen maanden, in
Engeland gevangen gehouden, alvorens ze naar het land hunner bestemming werden
vervoerd; bij de Dorchester Labourers echter geschiedde alles met een haast, alsof
men vreesde hen op een of andere wijze aan de hun toegedachte straf te zien
ontkomen.
Op 24 Februari 1834 waren ze gelijk wij gezien hebben gearresteerd, op 15 Maart
veroordeeld, en op 4 September van hetzelfde jaar kwamen ze reeds te Sydney aan,
waar eenigen hunner achterbleven, terwijl de overigen naar Van Diemensland en
andere verbanningsoorden vervoerd werden.
Bijzonderheden omtrent hun verblijf in Australië behoeven hier niet weergegeven
te worden.
Zij zelven achtten natuurlijk alles wat met hen voorviel van het grootste belang;
G e o r g e L o v e l e s s weidt er in
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het aangehaalde boekje zeer over uit en nog meer geschiedt dit in een ander, in sobere
taal geschreven, werkje, dat zich eveneens in het British Museum bevindt en dat
evenals het geschrift van G e o r g e later werd uitgegeven door het London- Dorchester
Committee.1)
Maar voor het verloop van de hier geschetste episode heeft die lijdensgeschiedenis
geen beteekenis, en bovendien zal datgene, wat de Dorchester Labourers in hun
ballingschap hebben doorgemaakt, hoewel het misschien aan personen van hun
ontwikkeling zwaarder te dragen viel dan aan het gewone slag van bannelingen, wel
niet meer of minder geweest zijn dan al wat zoovele hunner lotgenooten in den regel
moesten verduren, zooals men dit in menig geschrift uit dien tijd vindt weergegeven.
Het is het zoo dikwijls herhaalde droeve relaas van een viermaandsche zeereis in
een benauwd scheepshol met het gemeenste geboefte tot gezelschap, van hard, bijna
onmenschelijk hard werken in den ‘bush’ met geeselingen als straf voor het lichtste
vergrijp, van kou uitstaan zonder dat dek, van hongerlijden zonder dat voedsel
verstrekt werd, - kortom geen enkele der ontberingen, geen enkele der martelingen,
die de toenmalige maatschappij vermeende op haar verdoolde zonen te moeten
toepassen, bleef dezen slachtoffers eener partijdige rechtspraak bespaard.
Intusschen zaten hun vrienden in Engeland niet stil.
Behalve het optreden van het bovengenoemde London-Dorchester Committee,
een comité uit circa zestien personen, meest werklieden, bestaand, dat onvermoeid
ten gunste der verbannenen ijverde, werden op meetings, in alle deelen des lands
gehouden, petities geformuleerd en met groot enthusiasme aangenomen, waarin de
Regeering werd gesmeekt om amnestie voor de veroordeelden.
Men becijfert het totaal aantal onderteekenaren dezer petities op 800.000.

1) ‘A narrative of the sufferings of J a s . L o v e l e s s , J a s . B r i n e , and T h o m a s and J o h n
S t a n d f i e l d , four of the Dorchester Labourers, displaying the horrors of Transportation’
written by themselves. With a brief discription of New South Wales bij G e o r g e
Loveless.
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Elke petitie werd bij het indienen in het Lagerhuis van een min of meer uitvoerige
rede vergezeld, en wanneer men zich de moeite getroost, de Handelingen van het
House of Commons door te lezen tusschen Maart 1834 en Maart 1836, zal men
niettegenstaande het ietwat droge van dezen arbeid toch onwillekeurig geboeid
worden door de afwisseling in opvatting en argumentatie bij de verschillende sprekers,
die hun licht laten schijnen over de zaak der Dorchester Labourers.
Daar hoort men den welsprekenden H u g h e s H u g h e s , die, behalve op het
onberispelijke leven, steeds door de veroordeelden geleid, vooral den nadruk legt op
het onzedelijke in het door den rechter gevolgde systeem van ‘een voorbeeld te willen
stellen’; den beroemden diplomaat H e n r y L. B u l w e r , die betoogt, hoe dwaas het
is, de wet welke haar ontstaan te danken heeft aan de Nore-muiterij toe te passen op
de handelingen der Trade-Unionisten; den vurigen O'C o n n o r , rampzaliger
nagedachtenis, die in heftige bewoordingen de Regeering aanvalt, zeggende, dat dit
Huis de plaats is, vanwaar het volk zijn verlossing wacht, maar dat de dag dier
verlossing nooit zal aanbreken, zoolang aan de andere zijde van het Huis een idiote
en kruipende Regeering het bewind voert; den gemoedelijken C o l o n e l E v a n s ,
die de in onze dagen van imperialisme, protectie en andere kwalen opmerkelijke leer
verkondigt, dat de grondoorzaak van het Trade-Unionisme te vinden is bij de C o r n
L a w s , daar deze het land dusdanig van voedsel ontblooten, dat de arbeiders, in een
onzalige concurrentie om het hunne van dit voedsel deelachtig te worden, voortdurend
de loonen drukken, en dat hieraan juist de Trade-Unionisten met hun vereenigingen
een eind trachten te maken; en eindelijk, boven allen, het lid voor F i n s b u r y , den
onvermoeiden strijder Wa k l e y , die de bevrijding van L o v e l e s s en de zijnen tot
een van de doeleinden zijns levens heeft gemaakt, die in een rede van eenige uren
alle omstandigheden van het geval op zijn pakkende wijze nogmaals zijnen medeleden
blootlegt, - soms pathetisch, wanneer hij spreekt over het intieme leven en de
levensomstandigheden der
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bannelingen, soms scherp, wanneer hij den Engelschen rechtstoestand in het algemeen
en de wijze, waarop dit proces geleid werd in het bijzonder, hekelt, - nu eens
overhellend tot humor, wanneer hij vertelt, dat hij de helft der advokaten-leden van
het Lagerhuis gevraagd heeft, op grond van welke wet nu eigenlijk de labourers
veroordeeld zijn doch geen enkele hem dat heeft weten te zeggen, dan weer juridisch
betoogend, wanneer hij er op wijst, hoe een andere rechter in een analoog geval heeft
uitgemaakt, dat een eedsafname alleen dan gestraft kan worden, wanneer (in
tegenstelling met hier) het doel, dat ermede beoogd wordt, onwettig is, - maar steeds
met een schat van bewijzen zijn beweringen stavend, met de zekerheid van een man,
die in de kracht zijner overtuiging slechts één doel voor oogen heeft, n.l. de verlossing
van zijns inziens onschuldig gemartelden.
Maar daartusschen laten zich andere stemmen hooren; stemmen vol af keer van,
vol haat tegen alles wat met de zich ontwikkelende volksbeweging in eenig verband
staat; uitingen in hoofdzaak overeenkomende met den inhoud van de in den aanvang
dezer schets aangehaalde twee redevoeringen; uitingen van wrevel over het vermorsen
van den nationalen tijd voor een reeds beslechte zaak; uitingen, die ten slotte overgaan
in gejoel en geschreeuw om den redenaars à décharge het voortspreken onmogelijk
te maken!
En deze uitingen vinden steun bij de Regeering, welke bij monde van den Home
Secretary, Lord R u s s e l l , verklaart, dat het schenken van gratie en verlof tot
terugkeer in dezen een uiterst pernicieusen invloed zoude hebben, daar dit den indruk
zoude vestigen, alsof de Regeering bevreesd ware het vonnis ten uitvoer te leggen,
en dat daardoor dan ook de gewraakte beweging onder de arbeiders, in plaats van
gestuit, aangewakkerd zoude worden.
Hij ontraadt dus ten sterkste, een motie van Wa k l e y (ten gunste der verbannenen)
aan te nemen.
Roma locuta, causa finita.
De motie-Wa k l e y wordt met 308 tegen 82 stemmen verworpen!
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Indien niet de dood of een onvoorziene omstandigheid komt opdagen, zullen de
L o v e l e s s e s hun volle zevenjarige straf moeten ondergaan.
Er kwam echter een onvoorziene omstandigheid.

V.
Wanneer men in onze dagen van Orangisten spreekt, dan ligt in dat woord niets
schrikwekkends meer opgesloten, dan herinnert het aan een partij, die heeft ‘versungen
und verthan’ en goeddeels tot het verleden behoort.
Er is echter een tijd geweest, waarin dit anders was.
In het eind der achttiende eeuw ontstonden in Ierland de Orange-Lodges,
godsdienstig-politieke vereenigingen van protestanten, die zich den Protestant bij
uitnemendheid, Koning W i l l e m I I I van Oranje, tot peet hadden gekozen en wier
doel was een hardnekkige bestrijding van de Katholieke meerderheid in dat land en
de handhaving der Hannoveraansche dynastie op den troon van het Vereenigde
Koninkrijk.
Zij telden haar leden niet alleen onder de mindere, maar ook onder de hoogere, ja
onder de allerhoogste standen, zóó zelfs, dat de toenmalige Duke of Cumberland (de
latere koning E r n s t A u g u s t van Hannover) tot haar vurigste aanhangers behoorde
en in 1827 tot Grootmeester der Loge verkozen werd.
De beweging nam toen ontzaglijk in omvang toe; niet alleen in Ierland, maar ook
in Engeland, Schotland, ja zelfs in de Nieuwe Wereld waren de Orangisten bij
duizenden te tellen. In 1836 schatte men hun aantal in Ierland op 200.000, in Engeland
op 100.000 en in Britsch Noord-Amerika op 13.000, terwijl zich, vooral in het leger,
de aanhang voortdurend uitbreidde.
Dat hun propaganda niet steeds vreedzaam gevoerd werd, dat integendeel
moordaanslagen en moorden aan de orde van den dag waren, is geen geheim voor
wie met den toestand van Ierland in die jaren bekend is. Als maatregel van tegenweer
richtten de katholieken hun zoogenaamde
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Ribbon Lodges op en menige bloedige botsing, zoowel in Schotland als in Ierland,
getuigt van de verbittering, die het optreden der Orange Lodges te weeg bracht.
Deze woelingen namen eindelijk zulk een omvang aan, dat op instigatie van F i n n ,
het Iersche lid voor K i l k e n n y C o , een parlementaire commissie gevormd werd
met de opdracht een enquête in te stellen en rapport uit te brengen.
De behandeling van het genoemde rapport gaf zoowel in Hooger- als in Lagerhuis
aanleiding tot langdurige en heftige discussies, en hoe meer daarbij aan het licht
kwam omtrent den aard en de werkzaamheden der Loge, omtrent haar eigenmachtig
optreden en haar meestal op bloedvergieten uitloopende gestie tegenover
andersdenkenden, des te meer wies de verontwaardiging bij een groot deel van volk
en volksvertegenwoordiging over dit ‘imperium in imperio’ en des te luider werden
de stemmen, die aandrongen op een krachtige actie tegen de Lodges in het algemeen
en tegen haar leider, den Duke of Cumberland in het bijzonder.
Het was in de zitting van het Lagerhuis van 23 Februari 1836, dat H u m e , het lid
voor Middlesex, en Sir W i l l i a m M o l e s w o r t h , het lid voor Cornwall, striemende
redevoeringen hielden tegen de Lodges, philippicas van zulk een overweldigende
welsprekendheid en met zooveel bijval ontvangen, dat Lord R u s s e l l zich ten slotte
genoopt gevoelde voor te stellen, om tot Z.M. den Koning het nederig verzoek te
richten, ‘die maatregelen te nemen, welke Z.M. raadzaam mocht achten tot het
bereiken van the effectual discouragement of Orange Lodges etc’.
Dit adres werd door den Koning in bevestigenden zin beantwoord, en kort daarop
(26 Februari 1836) verklaarde de Duke of Cumberland in het House of Lords, dat
hij na kennisname van 's Konings antwoord onmiddellijk maatregelen had getroffen
tot ontbinding der Lodges, hoewel hij tot zijn laatsten ademtocht de beginselen,
waarop ze gegrond waren, zou blijven verdedigen.
De geschiedenis der Orangisten heeft verder voor ons geen belang, wel echter de
omstandigheid, dat de
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discussies, waarvan zij het onderwerp uitmaakten, zich niet tot hun vereenigingen
en haar misdaden hadden bepaald.
Naast de beschouwingen daaromtrent toch hoorde men eerst sporadisch, later meer
aaneengesloten en meer klemmend de stemmen van hen, die een parallel trokken
tusschen de zaak der Orange Lodges en die der Dorchester Labourers, die in
herinnering brachten de overwegingen, waarop deze laatsten gevonnist waren en er
op wezen, dat, waar het hier in hoofdzaak een analoog geval betrof, ook analoog
rechtgesproken diende te worden.
Immers, de geheimzinnige bijeenkomsten met het daaraan verbonden ritueel; de
gehoorzaamheid verschuldigd aan niet door eenige wet geauthoriseerde leiders; het
doel, namelijk: wijzigingen te bewerken in bestaande maatschappelijke toestanden,
- al die bezwarende omstandigheden, welke men indertijd bij het rechtsgeding der
Dorchester Labourers had hooren opsommen, ze waren hier in ongeveer gelijke mate
weer te vinden. En ook de voornaamste ervan, die waarop de aanklacht tegen deze
laatsten gebaseerd was geweest, ontbrak hier evenmin: de onwettige eedsafname.
Echter met een onderscheid in den vorm.
De hoogere ontwikkeling van de voorname leden der Orange Lodges had het
verder gebracht in het ontduiken der wet dan de boersche onbeholpenheid der
Tolpuddle'sche Trade Unionisten; immers, waar deze laatsten, gelijk we gezien
hebben, in hun ceremonie den eed in optima forma hadden opgenomen, richtten de
Orange Lodges de hare zoodanig in, dat, hoewel de bedoeling geen andere was dan
een juratoire belofte te verkrijgen, een gunstiggezind beoordeelaar allicht kon
verklaren, dat hierbij van eedsaflegging geen sprake was.
Op gevaar af van langdradig te worden, moeten we tot staving van dit cardinale
punt hier opnemen een gedeelte van het ritueel, dat in de Orange Lodges bij de
wijding van nieuwelingen gevolgd werd:
‘Nu wordt de novitius binnengeleid tusschen zijn twee getuigen, namelijk de
broeders, die zijn toelating hebben aanbevolen, in zijn hand houdende den Bijbel
met het boek
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onzer regels en verplichtingen erop geplaatst. Twee broeders gaan vooraf. Bij zijn
binnenkomen zegt de priester of anders een door den Meester aangewezen broeder
het volgende: 2 Kron. XX: 6; Exodus XV: 11, 13; Jesaja XXVI: 12, 13; Ibid XXIV:
15. Gedurende het lezen hiervan staat de candidaat onder aan de tafel; de broeders
staan op hun plaatsen, allen in absoluut stilzwijgen.
Dan zegt de Meester: ‘Vriend, wat brengt U hier in deze bijeenkomst van trouwe
Orangisten?’
En de candidaat antwoordt: ‘Uit vrijen wil en eigen overtuiging vraag ik om opname
in uw loyale instelling.’
De Meester. ‘Wie wil er voor instaan, dat hij een echt Protestant en een getrouw
onderdaan is?’
De getuigen buigen voor den Meester, maken een teeken en noemen hun namen.
De Meester. ‘Wat draagt ge in uw hand?’
Candidaat. ‘Het Woord Gods.’
De Meester ‘Op gezag van deze waardige broederen willen wij aannemen, dat gij
het ook in uw hart draagt. Wat is dat andere boek?’
Candidaat. ‘Het boek uwer regels en voorschriften.’
De Meester. ‘Op hetzelfde gezag willen wij verder vertrouwen, dat gij deze goed
zult bestudeeren en steeds zult gehoorzamen. Daarom zullen wij U blijde in deze
Orde opnemen. Orangisten, brengt mij uw vriend.’
De candidaat wordt nu door zijn getuigen vóór den Meester geleid; één hunner
aan elken kant der tafel. Onderwijl wordt gelezen Daniël XII: 10, 12, 13. Nu knielt
de candidaat op zijn rechter knie en ontvangt onder het lezen van Jesaja XXIV: 13,
14; Micha IV: 1; Exodus XIII 16, 10, van den Meester het embleem der Loge, een
Oranje sjerp.
Dan zegt de Meester: ‘Wij ontvangen U, waarde broeder, in deze godsdienstige
en loyale vereeniging van Orangisten, vertrouwende, dat ge U zult betoonen een
beproefd dienaar Gods en een warm geloovige in Zijn Zoon Jezus Christus, een trouw
onderdaan en aanhanger van onzen Koning en een handhaver van onze Grondwet.
Blijf verknocht aan de Protestantsche Kerk, steun haar zuivere
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leerstellingen en voer haar geboden uit. Word de vriend van alle vrome en vreedzame
mannen; vermijd twist, zoek welwillendheid; neem niet lichtelijk aanstoot en geef
dien nooit, maar tracht zooveel gij kunt te bewerken, dat de onrechtvaardigheid onzer
tegenstanders in haar zelve haar bestraffing vinde. In den naam der Broederschap
heet ik U welkom en ik bid, dat gij lang onder haar moogt vertoeven als een waardig
Orangist, namelijk: God vreezend, den Koning eerend en de Wet handhavend.’
Daarop deelt de Meester aan het nieuwe lid de teekenen en wachtwoorden der
broederschap mede en legt ze uit, terwijl de geestelijke (of de aangewezen broeder)
zegt: ‘Eere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de menschen een
welbehagen1)!’
Het doel van deze ceremonie en den plechtigen aankleve ervan was natuurlijk
geen ander dan de novitiï onder den indruk te brengen, dat ze zich op godsdienstige,
met een eed gelijkstaande, wijze verbonden hadden tot gehoorzaamheid aan en
geheimhouding van de regels der broederschap. Maar neen, beweerden de Orangisten,
er is hier van geen eed, zelfs van geen belofte, sprake. Immers, de Meester zegt, dat
hij vertrouwt, dat hij aanneemt, dat hij bidt, dat de candidaat geloovig, gehoorzaam
en onzer waardig moge zijn; maar de candidaat zelf laat zich geheel onbetuigd, hij
belooft noch zweert, en doet dus niets wat in dezen de wet op ons toepasselijk zoude
kunnen maken!
Een dergelijke casuïstiek ging het meerendeel van het Engelsche volk te ver.
Was men bij het streven naar gratie voor de ongelukkige Dorchestersche
verbannenen gestuit op het wachtwoord der Wet, waarvoor elk rechtgeaard
Engelschman nooit ophoudt respect te gevoelen - thans zoude diezelfde Wet een
machtig wapen zijn in de handen van hen, die vroegen om gelijk recht bij gelijke
vergrijpen, die schande riepen over het bestaan van ‘one law for the rich and another
for the poor’ en die, gelijk Sir W i l l i a m M o l e s w o r t h ,

1) Zie Sir W. M o l e s w o r t h in de London and Westminster Review. July- January 1835/6.
vol XXXI.
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met het geval der Dorchester Labourers als motto in hun vaandel, eischten, dat ‘a
few years' residence on the shores of the Southern Ocean might teach the Duke of
Cumberland and other titled criminals, that the laws of this country are not to be
violated with impunity, and that equal justice is now to be administered to the high
and to the low1)!’
De Regeering zag welhaast in, dat het zoo niet langer ging, dat met het ontbinden
der Orange Lodges het rechtsgevoel van het volk niet bevredigd werd, en dat de
eenige wijze om eenerzijds de geïncrimineerde hooggeplaatste personen voor
vervolging te vrijwaren, anderzijds het verwijt te ontloopen van meten met twee
maten, was: in plaats van het beginsel Recht voor allen toe te passen dat van Gratie
voor allen, en de zoo lang gevraagde amnestie te schenken aan de Dorchester
Labourers.
Eigenaardig is het, hoe deze amnestie met stukjes en beetjes ingewilligd werd: in
Maart en April 1834 antwoordde het Kabinet bij monde van een zijner leden
ontkennend op de vraag, of de regeering een verzoek om gratie voor de veroordeelden
bij den Koning zoude willen ondersteunen; in Juni 1835 deelde Lord R u s s e l l
mede, dat besloten was alle zes vrij te laten op voorwaarde, dat zij voorloopig ginds
bleven, vier hunner zouden, zoodra er twee jaren sinds hun verbanning verloopen
waren, naar Engeland terug mogen keeren, de twee L o v e l e s s e s , de meest
schuldigen van allen, echter niet; op 3 Maart 1836 zijn wij zóó ver gevorderd, dat
volgens mededeeling van Lord R u s s e l l de beide L o v e l e s s e s drie jaar na hun
verbanning (dus begin 1837) repatriëeren mogen en op 14 Maart, dus nog geen twee
weken later, verklaart dezelfde Minister op een vraag van Wa k l e y , dat tot zijn
groote voldoening Z.M. volledige gratie heeft geschonken aan alle zes Dorchester
Labourers, en dat maatregelen getroffen zijn voor hun onmiddellijken terugkeer naar
Engeland!
Of die voldoening bij de Regeering werkelijk zoo groot was, valt te betwijfelen;
zeker is het, dat zij haar prestige

1) House of Commons, 23 Februari 1836.
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zeer verzwakte, nu zij na en onder de pressie van het met de Orange Lodges
voorgevallene datgene schonk, wat zij vroeger met een beroep op datzelfde prestige
had beweerd nooit te kunnen geven, namelijk het verlof tot een vervroegden terugkeer
der veroordeelden.
Het London-Dorchester Committee schreef, dat hun broederen aan land en
huisgezin waren teruggegeven, ‘dank zij der lafhartigheid van een Whig-ministerie,
dat naast de wreedheid en onmenschelijkheid, noodig voor het straffen van den
onbewust-zondigenden landbouwer, niet bezat den moreelen moed vereischt voor
het vervolgen van den opzettelijk-schuldigen prins, en daardoor genoodzaakt was,
ondanks zichzelf, een daad van rechtvaardigheid te verrichten.’
En velen in den lande huldigden deze opvatting van de handeling der Regeering.
De wijze, waarop deze laatste het door haar ‘met voldoening’ vernomen Koninklijk
besluit uitvoerde, pleit ook al niet voor de grootte dier voldoening.
Wij zullen hier niet in detail nagaan de kinderachtigheden, waarmee zij,
respectievelijk haar staf van beambten, trachtte de dagen van ballingschap der zes
mannen zooveel mogelijk te vermeerderen; genoeg zij de vermelding, dat aan geen
hunner zijn gratie werd meêgedeeld; dat G e o r g e L o v e l e s s haar toevallig las
in een nummer der London Dispatch en dat, juist toen het hem dank zij een krachtig
optreden eindelijk gelukt was het zoover te brengen, dat hij naar Engeland scheep
kon gaan, hem een brief gewerd van een der andere veroordeelden (zijn neef J o h n
S t a n d f i e l d ), waaruit bleek, dat dezen nog niets van hun vrijlating wisten, zoodat
zij haar voor het eerst uit G e o r g e ' s antwoord op genoemden brief zouden
vernemen!
Het gevolg van een en ander was dan ook, dat terwijl, gelijk gezegd, Lord
R u s s e l l reeds op 14 Maart 1836 verklaard had, dat maatregelen genomen waren
voor den terugkeer der Dorchester Labourers, G e o r g e L o v e l e s s den
vaderlandschen bodem eerst zoû betreden op 13 Juni 1837, en de overigen (J a m e s
Loveless, James Hammett,
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J a m e s B r i n e , T h o m a s en J o h n S t a n d f i e l d ) eerst in Januari en Maart
1838!
Zij werden bij hun aankomst op verschillende public meetings allerhartelijkst
welkom geheeten en, gelijk J o h n S t a n d f i e l d schrijft: ‘then proceeded to our
native village Tolpuddle arriving in safety to the great joy of our relatives and friends’.
Indien dit opstel een tendentieuse strekking had, dan zoude het naschrift wellicht
zijn een loflied op de groote vlucht, die het Trade Unionisme genomen heeft sedert
de gebeurtenissen, hierboven geschetst, en een triumf kreet over de overwinningen,
die het sindsdien trots haast onoverkomelijke moeilijkheden behaald heeft.
Dit zij echter verre.
De bedoeling van dit geschrift is noch om voldoening, noch om teleurstelling uit
te spreken over datgene wat moest geschieden in den loop der tijden, als natuurlijk
gevolg van den loop der dingen; het heeft slechts ten doel om met een zekere mate
van volledigheid weder te geven de omstandigheden van een episode uit het
ontwikkelingsstadium der Unions, welke episode, gelijk in den aanvang betoogd,
misschien het grootste deel harer belangrijkheid ontleent aan het recente van haar
datum.
Een vergelijking tusschen dit stadium en het heden ten dage bereikte ligt niet op
onzen weg; een uitvoerige beschouwing over datgene, wat ons in dezen misschien
in de toekomst nog te wachten staat, zoude natuurlijk veel te ver voeren, maar een
enkele vraag in verband daarmede zij te dezer plaatse geoorloofd.
Wij hebben eens een voordracht over de ‘Trade Union’ bijgewoond van een Fransch
politicus, in wiens mond dit woord telkenmale klonk als het Fransche woord: ‘trait
d'union’.
Zoude het te ver gezocht zijn, in deze phonetische overeenkomst een voorspelling
te lezen?
Zoude het wellicht voor het volgend geslacht weggelegd zijn, om, laten wij zeggen
in zijn grijsheid, de aera te zien
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aanbreken, waarin de Trade Union niet meer is de voor-vechtster der arbeidende
klassen in den economischen strijd om het bestaan, waarin zij niet meer, gelijk thans
in vele gevallen, dien strijd als haar hoofddoel beschouwt, hem zoekt zonder rekening
te houden met de slachtoffers, die aan beide zijden zullen vallen, - maar een aera,
waarin zij, haar karakter wijzigend, is geworden de Trait d'Union, niet alleen volgens
de uitspraak van onzen Franschman, maar volgens de unanieme uitspraak van allen,
wier belangen zetelen in het Rijk van den Arbeid, het Verbindingsteeken tusschen
werkgever en werkman bij het voeren van het gemeenschappelijk overleg, waarvoor
die strijd heeft moeten plaats maken?
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Wilhelm von Polenz
Door Geertruida Carelsen.
Den 13den November 1903 ontsliep, op twee-en-veertigjarigen leeftijd, een Duitscher
wiens naam ook bij ons begon meer en meer bekend te worden: de
landjonker-romanschrijver W i l h e l m v o n P o l e n z .
Ik noem hem dadelijk bij die twee qualiteiten, omdat in de verbinding daarvan
zijn beste kracht en zijn voornaamste eigenaardigheid ligt. Men zou er nog kunnen
bijvoegen: reserve-huzaren-luitenant en candidaat in de rechten, want ook die twee
hoedanigheden hebben iets bijgedragen om aan zijn persoon en werk den
eigenaardigen stempel te verleenen.
Toen ik hem, ruim tien jaar geleden, leerde kennen, stond op zijn visite-kaartje
alleen het reserve-luitenantschap vermeld, met juiste aanwijzing van het regiment
waartoe hij behoorde.
Dit nadruk-leggen op zijn militairen rang was karakteristiek voor zijn geheele
optreden. Ofschoon ik hem nooit in uniform gezien heb, zal hij altijd voor mijne
herinnering staan als een type van den noordduitschen officier in houding en
bewegingen. Bij echt noordduitsche blondheid en lichtblauwe oogen, had hij iets
stijfs en stugs, dat getemperd werd door goede manieren; zijn omgangsvormen waren
die van een geboren aristocraat. Zijne oogleden waren volle
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zwaar en dit gaf iets gedrukts aan zijn blik en zijn heele verschijning; de vlakgelegde
haren, korte baard en opgedraaide knevel gaven aan zijn gezicht iets banaals, zoodat
men eerst langzaam-aan het dieper-individueele erin begon te ontdekken. Evenzoo
zijn spraak; de stroefheid van zijne figuur herhaalde zich in de geringheid zijner
stembuigingen. Eerst van lieverlede wende men daaraan en voelde men het
sterkgenuanceerde zieleleven, dat er achter die eentonigheid verscholen lag. Eenmaal
met hem op gang, bemerkte men spoedig dat zijn geest heel wat ruimer was dan zijn
tamelijk conventioneel uiterlijk deed verwachten.
Hij bracht destijds, met vrouw en twee kinderen, den winter door in een Berlijnsch
hotel, ten einde aan de Universiteit geschiedkundige colleges bij te wonen. Tusschen
die studie door, verkeerde hij veel in verschillende kringen. Ik ontmoette hem op de
onvergetelijke dinsdagavonden in E g i d y ' s salon1). Evenals G e o r g v o n
O m p t e d a had hij onder E g i d y gediend; en evenals deze behoorde hij tot degenen
die, juist wegens hunne ervaringen gedurende den diensttijd, E g i d y 's karakter het
innigst waardeerden.
Met veel sympathie wierp hij zich in den omgang van de jonge letterkunstenaars,
die zich in die dagen ‘das grüne Deutschland’ noemden: G e r h a r d t H a u p t m a n n ,
B r u n o W i l l e , W i l h e l m B ö l s c h e , H e i n r i c h en J u l i u s H a r t , E r n s t
v o n Wo l l z o g e n , O t t o E r i c h H a r t l e b e n , M a x H a l b e . Dezen speelden
hier toen een dergelijke rol als omstreeks 1880 bij ons de Nieuwe-Gids-redacteuren.
Ondanks het groot verschil in geboorte en opvoeding, dat P o l e n z van de meesten
hunner scheidde, sloot hij zich niet alleen tot literaire samenwerking bij hen aan,
maar ontving hen ook gaarne in zijn tijdelijke woning, tegelijk met bloedverwanten
en andere standgenooten. Hij had er bij zulke gelegenheden plezier in, zijn ‘feudale’
en zijn ‘artistieke’ gasten in zeer gemengde bonte rij naast elkander aan tafel te
plaatsen, en hen aldus tot wederzijdsche aanraking en kennismaking te dwingen.
Onderwijl bespiedde

1) Men zie hierover het Gidsnummer van Mei 1893.
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hij met rustigen humor, hoe die uiteenloopende elementen op elkaar reageerden; en
deed daarmee zijn voordeel.
't Was een mooiweerszondag in Maart 1893, toen ik, onder P o l e n z ' geleide, de
première van G e r h a r d t H a u p t m a n n 's ‘Weber’ ging bijwonen.
Dat was een heele gebeurtenis op letterkunst-gebied!
De openlijke opvoering van dit stuk was verboden; alle pogingen om met de
tooneelcensuur tot een compromis te komen, waren mislukt. Toen had ‘das grüne
Deutschland’ er wat anders op bedacht. Onder den naam ‘Die freie Bühne’ werd een
vereeniging gevormd, waarvan iedereen voor vijf Mark lid kon worden; deze
vereeniging huurde voor eenige Zondag-namiddaguren een theater af; en in dezen
zoogenaamd ‘gesloten kring’ kon ongestoord een Weber-opvoering gegeven worden
door acteurs uit verschillende tooneelgezelschappen, die persoonlijk schik in het
geval hadden.
't Spreekt vanzelf dat de zaak niet zoo vlot ging als eigenlijk behoorde. De repetities
hadden iets te wenschen over gelaten. De expresselijk voor dit feest vervaardigde
coulissen vulden de geheele schouwburgruimte met een verf-, lijm- en stijfselgeur,
als uit een nieuwe kinderspeelgoeddoos. De heele historie deed, wat de attributen
aangaat, half aan eene kermis-vertooning, half aan een liefhebberijtooneel denken.
Maar daar stond tegenover: de geprikkelde stemming, de spanning, het gevoel van
gewichtigheid. Alle aanwezigen verheugden zich erbij tegenwoordig te zijn, 't zij
dat die vreugde wortelde in artistieke belangstelling of vriendschap voor den auteur,
of alleen maar in een geest van oppositie tegen bestaande machten, of het besef iets
bijzonders bij te wonen. Gedurende de pauze heerschte in foyer en vestibule een
voortdurend gegons en geratel, waarin opgewekte klanken den boventoon hadden.
Want de kenners betuigden hunne goedkeuring en het publiek juichte zekere
sterksprekende details toe. De emotie van het slottafereel dempte later wel alles wat
naar vroolijkheid zweemde; maar de bijval was zoo goed als onverdeeld.
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Na afloop der voorstelling vereenigden zich een veertigtal personen, om aan een
geïmproviseerd diner nog een paar uur in een nabijgelegen restaurant samen te zijn
met de helden van den dag. Wij zaten schuins tegenover H a u p t m a n n ; en P o l e n z
maakte mij opmerkzaam op diens langwerpig, baardeloos gezicht, dat hem uiterlijk
geheel stempelt als afstammeling dier silezische wevers, wier hard lot hij ons voor
de oogen had getooverd. Natuurlijk werd hem hulde gebracht voor dit zijn
meesterstuk, en werden de aanwezige acteurs herdacht en ettelijke glazen wijn gewijd
aan allen, aan wie het welslagen van de onderneming was te danken. Maar tot
luidruchtigheid kwam de stemming niet. Daartoe was men te zeer onder den indruk
van den ernst van het stuk. In den korten toast, dien P o l e n z sprak, kwam dit sterk
uit.
Ook voor de première van H a u p t m a n n 's ‘Hannele’ verscheen P o l e n z den
volgenden winter in de stad. Dit stuk had aanstonds het voorrecht van in den
Koninklijken Schouwburg te worden opgevoerd. De mise-en-scène was prachtig.
Maar, door zekere onduidelijkheid in den tekst of de regie, kon menigeen niet recht
de grenzen tusschen Hannele's droom en de werkelijkheid onderscheiden.
Een gesprek hierover in een bevriend huis gaf aanleiding dat ons het heele drama
door een geoefend lezer werd voorgelezen. P o l e n z was daar ook bij en luisterde
aandachtig, meesttijds met een hand voor de oogen.
Toen het uit was, zwegen wij allen. Het diep-aandoenlijk werk had ons in deze
stille omgeving veel meer gepakt dan in den schouwburg. P o l e n z was de eerste
die zich weer in beweging zette. Hij stapte naar den lezer en drukte dien de hand.
Toen, na eenige minuten heen-enweer-loopens, citeerde hij U l r i c h v a n H u t t e n ' s
leuze:
‘Es ist, Jahrhundert, Lust in Dir zu leben!’
Uit de schijnbare tegenspraak tusschen dien jubeltoon en het droevig onderwerp,
dat ons had beziggehouden, ontspon zich een gedachtenwisseling, waarin hij,
spraakzamer dan gewoonlijk, toonde hoe hoog, naar zijne opvatting, de vaan der
moderne literatuur-idealen wapperde.
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Zijn eigen literaire loopbaan was toen nog nauwelijks begonnen. Hij had een paar
bundels novellen achter den rug, probeersels, waarvan hij later duidelijk de fouten
inzag.
Van één heel ziekelijk verhaal, ‘Unschuld’, hoorde ik hem zelf erkennen:
‘Nu ja, dat betreft een zeldzaam pathologisch geval. Op zulke dingen werpt men
zich als jong auteur, om te toonen ten eerste dat men ze aandurft en ten tweede dat
men ze aankan. Maar als dat doel bereikt is, blijft men verder van zulke onderwerpen
af en kiest zich een betere stof.’
Van zijn reeds verschenen werken stelde hij het hoogst een drama, getiteld:
‘Heinrich von Kleist’. Hij wierp daarin een nieuw, interessant licht op den
ongelukkigen dichter, wiens graf, op de plaats van zijn dood, in een boschje bij
Wannsee, elken zomer door dozijnen wandelende Berlijners gezocht en gevonden
wordt. Voor het tooneel bleek het stuk te intiem, niet effectvol genoeg. Maar de
auteur had de voldoening, dat door dit kleine werk de oogen der fijnproevers op hem
werden gevestigd.
Intusschen sleep en vijlde hij dien heelen winter aan een roman: ‘Der Pfarrer von
Breitendorf’. Onder den invloed van E g i d y ' s conscientieuse persoonlijkheid, werd
men gedwongen zich innerlijk rekenschap te geven van zijne overtuiging op
godsdienstig gebied. P o l e n z kwam er voor uit, dat de toen bijna dagelijksche
omgang met den schrijver der ‘Ernste Gedanken’ hem er toe bracht zijn romanheld,
in den besten zin van het woord, vromer te maken dan aanvankelijk zijn plan was
geweest.
Noordduitsche kerkelijke toestanden zijn in dat boek met veel talent
gekarakteriseerd. Daarom heeft het tamelijk veel opgang gemaakt en aan P o l e n z '
naam een goeden klank bezorgd in de duitsche letterkundige wereld.
Doch hooger stond in alle opzichten zijn volgende roman: Der Büttnerbauer. Dit
is, volgens alle bevoegde beoordeelaars, in allen deele zijn meesterstuk. Het handelt
over het treurig lot van den kleinen landbouwer, ondergaande in den druk der
omstandigheden. Boer T r a u g o t t B ü t t n e r , ofschoon van den morgen tot den
avond werk-
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zaam, nuchter en bekwaam en eerlijk, bezwijkt voor zijn gebrek aan bedrijfskapitaal
en zijn onmacht tegenover de eischen van de moderne maatschappij. Het eenige
middel om in betere omstandigheden te komen, zou bestaan hebben in den verkoop
van een deel van zijn eigendom. Maar tegen dien doelmatigen stap verzet zich te
lang zijn koppige vasthoudendheid aan zekere standtraditiën. Dit conflict brengt hem
op een hellend vlak. Zijn kinderen keeren den landbouw den rug toe en zoeken hun
heil bij andere bedrijven. Hijzelf vindt een tragisch einde in wat onze volkstaal, met
griezelige geestigheid, ‘een hennippen venstertje’ noemt.
Niemand minder dan To l s t o i heeft van dit boek gezegd: ‘dat het in hooge mate
voldoet aan alle voorwaarden van een groot kunstwerk. Ten eerste is daarin een stof
van groot gewicht behandeld. Deze is ontleend aan het leven van den boerenstand,
d.i. die volksklasse, die de meerderheid der elementen representeert, waaruit elke
staatsgemeenschap in hoofdzaak is samengesteld; een stand, die tegenwoordig niet
alleen in Duitschland, maar in alle landen van Europa eene diepgaande omwenteling
zijner eeuwenheugende overleveringen doorleeft. Ten tweede is het meesterlijk
geschreven, in mooi Duitsch, dat bijzonder pakkend werkt waar de schrijver zijn
personen hun eigen krachtig, kernachtig dialect laat spreken. En ten derde is het boek
vol van liefde voor de menschen, die hij handelend doet optreden.’
Niettemin maakte ‘Der Büttnerbauer’ bij zijn verschijning weinig opgang. Het
toongevend Berlijnsch publiek las en besprak juist toen wel gaarne sociale romans,
maar dan moesten ze piquant zijn en liever de emoties van een anarchist dan van een
boerengezin schilderen. En de dagbladpers hielp niet veel mee. Dit lag aan de groote
eerlijkheid, waarmee in dit boek het volle licht geworpen wordt op alle factoren, die
bij het agrarisch vraagstuk in het spel zijn. Rechts werd hem dit kwalijk genomen
door de regeerings-organen; terwijl de bladen van de linkerzijde hem niet wilden of
durfden toejuichen, om de rol, die de geldschietende Jood in het verhaal speelt.
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P o l e n z wist dit vooruit; ik heb hem zelf deze journalistieke verhouding hooren
expliceeren. Maar hij liet zich niet afschrikken en ging in denzelfden eerlijken toon
voort. Hij schreef novellen en ook eenige gedichten, waarvan de besten zijn
opgenomen in een aardigen bundel ‘Karline’1) dien hij opdroeg aan ‘das grüne
Deutschland,’ zegge aan ieder dier ‘grün-deutsche’ vrienden één verhaal of gedicht,
zeer karakteristiek elk naar zijn aard.
In 1897 gaf hij op nieuw een breed opgevatten roman: ‘Der Grabenhäger.’ Men
kan dit, al naar verkiezing, een tegenhanger of een parallel van den vorigen noemen.
Ook hierin wordt verteld - en P o l e n z is een goed, onderhoudend verteller - van
den ‘Oost-elbischen Agrariërnood.’ Doch ditmaal is de hoofpersoon een landbouwer
van hoogeren rang. De Grabenhäger - zegge de jonge eigenaar van de heerlijkheid
Grabenhagen - mag met recht grootgrondbezitter heeten. Voor zulke groote ‘agrariërs’
is de nood veelal niet minder drukkend dan voor de kleine. Loopen zij, dank zij hunne
familie-connecties, niet zoo spoedig gevaar van te verhongeren, hun rang stelt aan
hen des te zwaarder eischen. De wijzigingen, door den modernen tijdgeest aan het
landbouwbedrijf opgelegd, kosten hun althans niet minder hoofdbrekens dan aan
hunne nederiger buren. In beide gevallen, voor de grooten en voor de kleinen, is het
de botsing tusschen dien tijdgeest en zekere erfelijke traditiën, waardoor de bestaande
nood veroorzaakt wordt. Maar behalve in den regel altijd nog wat meer stoffelijke
hulpbronnen, heeft de groote landbouwer, in zijn betere opvoeding en ruimeren
gezichteinder, doorgaans ook meer geestelijke wapenen tot zijn beschikking dan de
kleine. En zoo vond P o l e n z vrijheid en aanleiding, om den landheer van
Grabenhagen beter door de heerschende moeielijkheden heen te helpen dan den in
zijne beperktheid vertwijfelenden boer Büttner.
Allicht hebben de critici gelijk, die beweren dat ‘Der Grabenhäger’, als harmonisch
kunstwerk, niet zoo hoog

1) Al zijne werken zijn verschenen bij de firma F. F o n t a n e en Co. Berlin.
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staat als ‘Der Büttnerbauer’. De verhouding van den jongen landheer tot zijn vrouw
deed de vraag opperen of P o l e n z in 't geheel wel in staat was een vrouwekarakter
te teekenen.
Doch de debatten over deze quaestie brachten het boek in de mode. Het verplaatste
den lezer in een milieu, dat het gemiddeld beschaafde publiek meer interesseerde
dan boer Büttners hulpeloos achteruitgaande boerderij. Deze bijzaak nam de hoofzaak
op sleeptouw: het romantisch element in het boek bracht het agrarisch-sociale ter
sprake. Men begon in te zien met hoe zuivere onomkoopbaarheid P o l e n z de
noordduitsche plattelands-toestanden karakteriseerde. Gelijk de schelvisch de
kabeljauw, zoo deed de ‘Grabenhäger’ den ‘Büttnerbauer’ rijzen. Van toen af werden
beide druk gelezen; en velen erkenden in den schrijver meer en meer een autoriteit
op dit gebied.
Zijn recht van meespreken omtrent agrarische dingen was des te sterker, omdat hij
de daad bij het woord voegde.
Hij behoorde tot een dier adelijke geslachten die, tusschen alle politieke en
economische wederwaardigheden door, hun erfelijk grondbezit bijeen hebben weten
te houden.
In een landelijke omgeving geboren en opgegroeid, was hij met hart en ziel een
buitenman. In de jaren die tusschen zijne twee hoofdromans liggen, trok hij zich hoe
langer hoe meer terug naar zijn landelijke woonplaats, Ober-Cunewalde in het
Koninkrijk Saksen. Zijn bezoeken aan Berlijn werden korter en zeldzamer. En weldra
vernamen zijn Berlijnsche vrienden dat hij het volledig beheer der ouderlijke
landgoederen, met en benevens al de daarbij behoorende plaatselijke ambten en
posten en baantjes, uit zijns vaders hand had overgenomen.
De bij velen opkomende vraag, hoe hij deze veelomvattende werkzaamheid met
letterkunst verbond en op den duur zijn arbeid in beide richtingen dacht vol te houden,
heeft een merkwaardig antwoord uitgelokt. Afgedrukt in ‘Das literarische Echo’ van
October 1900, heeft dit stukje zelfkarakteriseering een dubbele waarde gekregen,
sinds hij
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voorgoed is heengegaan. Nu niemand hem persoonlijk meer iets vragen kan, is dit
een gewichtig document geworden, waarvan de herlezing mij thans den indruk maakt
van een retrospectief interview.
Ik vertaal daaruit het volgende:
‘De bron, waaruit wij allen putten, blijft de natuur: de natuur in den ruimsten zin,
als een boom, waaraan menschen de bladeren, tijdperken de jaarringen, en
gebeurtenissen de vruchten zijn. Ik erken met trots dat ik mij een product mijner
landelijke omgeving voel, dat ik een kind van mijn tijd, van mijn volk en mijn ras,
ten slotte een zoon mijner familie ben, ook als kunstenaar.
Niet minder dan onder den invloed zijner afstamming, staat ieder onder dien van
zijn beroep. Dat is goed zoo, omdat het natuurlijk is. En wat de kunst betreft, ben ik
van meening dat men niet uitsluitend van en voor literarisch werk leven moet.
Auteur-zijn en niets dan auteur, verlokt tot veelschrijverij en maakt dat men eerlang
uitgeschreven raakt; terwijl een beroep, welk het dan ook zij, iemand in levende
aanraking met de praktische buitenwereld houdt.
Mijn beroep nu is dat van den grondbezitter, dat ik met geen ander zou willen
ruilen. Welke mijn gevoelens zijn tegenover den vaderlandschen bodem en het daarop
levende landvolk, heb ik in den “Büttnerbauer” getoond. Dat ik de positie van den
grootgrondbezitter zeer gewichtig acht en zijne plichten zeer ernstig opvat, blijkt uit
mijn “Grabenhäger”.
Stadsmenschen verwonderen zich dikwijls, hoe zich dit beroep met letterkunst
verbinden laat, en men bovendien nog tijd overhoudt voor algemeene belangen. Maar
die zaak is doodeenvoudig. De sleutel tot dit geheim is: nauwgezette tijdsverdeeling
en de gewoonte om zich volkomen te wijden aan hetgeen men op het oogenblik doet.
Een machtig hulpmiddel ligt in vroeg-opstaan. Ik schrijf in den regel alleen 's morgens:
nadat het lichaam is uitgerust en eer de kleine ergernissen komen, die Oom B r ä s i g
onder “Hof jungenärger” placht samen te vatten. Later op den dag neemt dan andere
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arbeid de volle belangstelling in beslag. Want: hoe een voer hooi binnengebracht en
een perceel boschgrond beplant en een vijver tot vischwater ingericht wordt, is
wèlbezien even interessant en leerzaam als een boek te lezen, en dikwijls heel wat
nuttiger dan er een te schrijven.
Van tijd tot tijd heb ik er behoefte aan, het grootsteedsche leven om mij heen te
voelen. Bij wijze van opwekking. Maar voor mijn pen is het straatgewoel niet dienstig.
Ik ben mij bewust, dat alles wat ik te Berlijn geschreven heb, in oorspronkelijkheid
en frischheid achterstaat bij de producten van mijn landelijke eenzaamheid.
Men moet zich overigens die eenzaamheid niet al te erg voorstellen. Ons dorp telt
een paar honderd inwoners. Wij hebben fabrieken, een spoorweg, een post- en dus
ook een telegraafkantoor. (Een telefoon in huis wil ik niet hebben, om niet voortdurend
gestoord te worden.) Ik ben lid van een paar dozijn vereenigingen en corporaties,
word in comité 's gekozen, moet bij allerlei mogelijke en onmogelijke gelegenheden
redevoeringen houden; kortom deel in al de lusten en lasten van het openbare leven.
Mijne uitspanningen zijn: jagen en paardrijden. Fietsen doe ik niet. Ja, ik ben tot
op zekere hoogte een anti-fietser. Ik erken wel het nut van dit goedkoop en snel
vervoermiddel, vooral uit een economisch oogpunt; maar het is mij onaangenaam,
als vertegenwoordigend alweer een stap verder in de mechaniseering der menschheid.
Veel liever loop ik. En reizen zou ik het liefst doen zonder den spoorweg te gebruiken,
zooals onze overgrootouders het deden: in een open wagen, met aanbevelingsbrieven
in den zak; niet van station tot station, maar van het ééne gastvrije huis naar het
andere, heel Duitschland door!
Ook nog in andere opzichten wijk ik af van den modernen Germaan: ik rook niet,
drink niet graag bier en speel geen skat.
Tot zoogenaamde brandende vragen, die mij interesseeren, behoort natuurlijk in
de eerste plaats de agrarische. Dan ligt mij ook de vrouwenquaestie na aan het hart,
(ofschoon niet geheel in de heerschende moderne richting).
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Voorts wou ik wel graag weten, wat er in de toekomst van onze kerk zal worden.
Politiek als zoodanig is mij tamelijk onverschillig; slechts voor zoover zij op
maatschappelijk gebied ingrijpt, heb ik er belangstelling voor over. Want het
maatschappelijk vraagstuk is het vraagstuk bij uitnemendheid...’
Dit sterksprekend zelfportret - aandoenlijk nu voor wie P o l e n z persoonlijk
gekend hebben - helpt ons beter dan alle eigen speculatiën op weg, tot recht verstand
van zijn literarischen arbeid.
Het doet ons o.a. begrijpen hoe het komt, dat de waarde daarvan zoo nauw
samenhangt met de keus zijner onderwerpen.
Vond hij zelf dat zijn pen beter functioneerde te Cunewalde dan te Berlijn, - wij
kunnen er gerust bijvoegen dat zij deugdelijker werk leverde wanneer zij zich met
het landleven, dan wanneer zij zich met grootsteedsche toestanden bezighield.
Zijn novellenbundel ‘Luginsland’ bevat eenige krachtige boerenvertellingen.
Een intens natuurgenot biedt zijn kleine roman: ‘Wald’. Het daarin behandelde
menschen-thema - van een ouden houtvester, die een jonge vrouw trouwt en door
deze bedrogen wordt verleid door een man, wien de bosch-eenzaamheid te machtig
werd, - is zeker niet van de verkwikkelijkste. Maar het lief en leed der menschen,
die wij om ons heen zien, wordt hier bijna bijzaak tegenover de majesteit van het
duitsche woud, dat hen en ons samen omsluit. In alle jaargetijden voelen en ruiken
wij in verbeelding de boschlucht, zien wij de hooge stammen en het jonge hout
rondom ons: bij zonlicht en bij maneschijn, in nevel en schemering, besneeuwd,
bëijzeld, in het jonggroene galakleed en in ernstige herfsttinten.
Legt men daarnaast zijn ‘Thekla Lüdekind’, dan ondervindt men een teleurstelling.
Zeker, daarin ontbreekt het ook niet aan goedgeteekende details. Dit verhaal speelt
aan een klein duitsch hof en hij houdt daarin zijn standgenooten een spiegel voor,
die hen niet flatteert. Hij zegt hun
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de waarheid in 't gezicht, liever hoekig dan vleiend. Ik geloof niet dat hij ooit direct
portretten leverde; hijzelf ergerde zich, als hij daarvan verdacht werd; maar onder 't
lezen herinnert men zich duidelijk zijne figuren ergens ontmoet te hebben. In dat
opzicht is ook dit boek waard dat het bestaat. Doch men mist er het beste in wat
P o l e n z te geven had.
Iets dergelijks geldt van zijn allerlaatsten roman: ‘Wurzellocker’. De titel duidt
reeds genoeg aan, welke euvelen daarin op de kaak gesteld worden. Maar per slot
van rekening is het een gewone roman uit de kunstenaarswereld, zooals er in de
laatste jaren bij heele zwermen verschenen zijn. En van P o l e n z verwachtte men
iets beters. Hij had eenmaal getoond dat hij in de literaire voorhoede thuishoorde.....
In 1902 ondernam hij met een vriend een reis van ettelijke maanden naar Amerika.
Het hoofddoel was alweer de daar heerschende landbouwverhoudingen te bestudeeren.
Tegelijk echter werd op velerlei ander gebied rondgekeken. En als produkt van de
aldus opgedane indrukken en ervaringen ontstond een stevig boekdeel, getiteld ‘Das
Land der Zukunft’, waarvan zooeven de derde druk verschenen is.
Wie zelf nooit den Atlantischen Oceaan overgestoken is, kan zich over dit boek
geen oordeel aanmatigen. Maar hij kan het daarom toch met veel belangstelling lezen.
Vooral voor ons Nederlanders is het interessant, het te vergelijken met N o l t h e n i u s '
‘Nieuwe wereld’: - op te merken in hoever de hollandsche ingenieur en de saksische
landjonker hun aandacht aan andere dingen gewijd en ze met een ander oog bekeken
en op anderen toon besproken hebben.
Uit het slot haal ik eenige bladzijden aan.
‘Amerika is, door het gewicht dat het alom in de schaal legt, sinds lang begonnen,
niet slechts in stoffelijk, maar ook in zedelijk opzicht, aan de Europeesche volken
zijn invloed te doen gevoelen.... Amerika is een deel der beschaafde wereld; en het
ligt in het gemeenschappelijk belang

Onze Eeuw. Jaargang 4

131
aller beschaafde natiën, dat recht, orde, goede zeden meer en meer de donkere
schaduwen van zelfzucht, anarchie en zedeloosheid uit het openbare leven der
afzonderlijke landen en uit de internationale verhoudingen verdringen.
Amerika heeft voor zich zelf reeds veel groots bereikt; zijn missie tegenover de
menschheid daarentegen is nog nauwelijks begonnen. Zonder het zelf te weten en te
willen, is dit land de belangrijkste pleisterplaats geworden op den weg naar
wereld-eenheid. Het toont ons reeds nu een nieuwen, grooteren staatsvorm dan wij
tot nog toe kenden: den continentalen staat. Terwijl Grootbrittanje een kolonialrijk
is, dat in het moederland op een te smalle basis rust; terwijl Rusland in eene
europeesche en eene aziatische helft is gespleten; heeft de Unie al hare leden rondom
zich verzameld. Voor een land dat in zich de kiem tot een continentalen staat droeg,
was de democratie de aangewezen regeeringsvorm. Despotisme is voor groote volken
sinds lang eene onmogelijkheid geworden; dictaturen en absolutisme zullen het hoe
langer hoe meer worden. Amerika heeft de taak, aan de wereld het bewijs te leveren,
dat moedige volken zich zelf kunnen regeeren, - een bewijs dat Frankrijk ons schuldig
is gebleven en dat Engeland slechts ten deele geleverd heeft.
De andere groote, door Amerika zelf nauwelijks vermoede bestemming is: den
wereldvrede tot stand te brengen. Een land, dat thans reeds bijna tachtig millioen
inwoners heeft en dat waarschijnlijk aan het einde dezer eeuw, als het Canada en
Midden-Amerika in zich heeft opgenomen, er tusschen drie en vierduizend tellen
zal, - zulk een land moet de denkbaarst groote garantie voor den wereldvrede
aanbieden, omdat het eenvoudig onoverwinnelijk is. Het zou geen oorzaak hebben
op veroveringstochten uit te gaan, omdat het verzadigd zou wezen; maar wel zou
het, geheel vanzelf, de Europeesche staten tot onderlinge verbinding dringen. Zelfs
Engeland zou, in dat geval, aansluiting bij de staten van het vasteland dienen te
zoeken.
De leiding in die Vereenigde Staten van Europa zou natuurlijk aan dat land ten
deel vallen, dat de beste reserven
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aan kracht, volksgezondheid, zelftucht, moed en energie bezat. Of Duitschland dat
land wezen zal, is in de handen der Duitschers van deze en de volgende generatiën
gelegd. Dat zelfs oude, schijnbaar ten doode opgeschreven volken zich nog
regenereeren kunnen, heeft ons vaderland reeds eenmaal, na den dertigjarigen oorlog,
bewezen. Op het gebied des geestes zal het, tegenover een nog zoo groot Amerika,
zijne positie altijd wel kunnen handhaven als land der verscheidenheid, als wieg der
meest oorspronkelijke persoonlijkheden.....
Om naar waarheid op prijs te stellen wat de “nieuwe wereld” voor de algemeene
beschaving beduidt, denke men zich Amerika eens geheel weg uit de ontwikkeling
der menschheid.
Met recht begint bij de ontdekking van Amerika een nieuw tijdperk in de
wereldgeschiedenis. Het groote gewicht van dit feit was niet hoofdzakelijk het vinden
van een land, dat goud en alle edelste schatten der natuur in paradijsachtige
veelvuldigheid opleverde: het zwaartepunt dezer ontdekking lag in verruiming der
geesten.
Destijds stond de aarde nog vast en de zon bewoog zich als gehoorzame trawant
om haar heen. Eerst de tocht van C o l u m b u s en in nog hooger mate de omzeiling
van den aardbol door M a g e l l a n gaven afdoende inlichting omtrent de gedaante
van onze planeet. Het bewustzijn, dat er op dien kogel van geen “boven” of “beneden”
sprake kon wezen, werd voor de kennis van den kosmos een zaak van de hoogste
beteekenis. Sinds toen loopt de ketting van groote onderzoekers onafgebroken door,
die, steunend op eenvoudige geografische feiten, de trap hunner gevolgtrekkingen
moedig het uitspansel inbouwt. Weinig jaren na de met nachtwandelaarachtige
zekerheid ten uitvoer gebrachte vaart van den Genuees, vernietigde C o p e r n i c u s
voor goed het oude bijgeloof van P t o l e m e u s ' wereldsysteem, dat de aarde tot
middenpunt had. Eindelijk was de tijd rijp om het afsluitende gordijn
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weg te trekken; de verwijding van den wereld-horizon volgde van zelf.
Wij kunnen ons den indruk van de ontdekking van Amerika op het toen levende
geslacht nauwelijks sterk genoeg voorstellen. Het moet iets dergelijks geweest zijn
alsof thans onwederlegbaar vastgesteld werd dat Mars door menschelijke wezens
wordt bewoond, met wie wij ons in verbinding kunnen stellen.
Van het oogenblik af dat de “nieuwe wereld” ontdekt was, heeft zij de fantasie,
de begeerte, de hoop der overige menschheid niet weer tot rust laten komen. Het was
alsof zich eensklaps in een rotswand een poort had geopend, waardoor de schatten
der “duizend en één nacht” verblindend te voorschijn straalden. Het waren niet altijd
de beste eigenschappen, die deze ongehoorde vondst ontwikkelde in hen, die zich er
het eerst mee inlieten. Amerika is voor ieder ras, ieder volk, ieder afzonderlijk
landverhuizer een proefsteen geworden. Thans heeft het de gisting der jeugd achter
zich. Het staat in den familiekring der oudere Europeesche natiën, als een kortelings
mondig geworden jongere broeder. Wij zijn met hem van éénen geslachte. Wat ons
samenbindt met onzichtbare maar vaak gloeiende ketenen, is het menschenlot met
al zijn lief en leed.
Het feit eener vergroote wereld beduidt geluk voor ons en een weldaad voor onze
kinderen. Weleer scheen de aarde een schijf; door de ontdekking der andere helft
werd zij een bol en kreeg een andere as, een nieuwen hemel en een nieuwen
gezichteinder.
Het bouwwerk dat de menschheid bezig is tot stand te brengen, waaraan zij arbeidt
sinds de schemering van den scheppingsmorgen, toen onze voorouders begonnen
zich met bewustzijn van de overige schepselen te onderscheiden, - dat eerwaardige
werk vordert onafgebroken onder de handen der bouwenden. Ieder volk der aarde
had schijnbaar alleen voor zichzelf gearbeid, de wereldgeschiedenis scheen slechts
een ingelegd mozaïek uit millioenen losse atomen gevormd. Thans zien wij in, dat
niet alleen de langzaam ontstane natuur eene eenheid is, maar dat ook
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de menschheidsontwikkeling een vast samenhangend organisme daarstelt.
Wir - die gerade Lebenden - stehen auf dem obersten Kranze des grossen Baus.
Die Bauleute von hüben und drüben rufen einander Worte des Einverständnisses und
der Ermutigung zu. Die Anfänge des Werks verschwinden in purpurnen Tiefen
urzeitlicher Vergangenheit. Immerfort stürzen Individuen, Völker, ganze Rassen ab
in den dunklen Raum unter uns. Nur die Tüchtigen bleiben eine kurze Spanne auf
ihrem Posten und reichen dann die Werkzeuge der Arbeit weiter an die Kommenden.
Aber jede neue Generation übernimmt den Bau etwas höher als die abtretende. Der
Himmel über uns bewacht unser Tun, ein grosses, nie schlummerndes Auge. Wir
bauen ihm zu. Nicht dass wir ihn jemals wirklich erreichen könnten, aber im Streben
machen wir uns seine Tiefe zu eigen.
Wirken so lange es Tag ist, bleibt die Losung aller rüstigen Männer und tapfern
Frauen, die, mögen sie ihr Vaterland diesseits oder jenseits des Oceans haben, das
Angesicht gegen die Zukunft gewandt, ihre Seele nach der Ewigkeit ausschicken.’
Ik heb de laatste zinsneden onvertaald gelaten, om ze geheel in P o l e n z ' eigen
woorden te geven: - om niet onwillekeurig iets weg te nemen van den indruk dien
het maakt, dat een man in de kracht van zijn leven zijn literaire loopbaan aldus besluit.
Kort na de voltooiing van dit werk overviel hem de ziekte, waaraan hij bezweek.
Sinds eenige jaren had ik hem niet meer gezien. Maar duidelijker dan ooit staat
hij thans vóór mij. Door zijn gesloten uiterlijk heen, had ik hoe langer hoe meer zijne
innerlijke waarde op prijs leeren stellen en betreur het verlies, dat Duitschland in
zijn heengaan heeft geleden.
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Anton1) Dvorak
Door Dr. J. de Jong.
De lachende Mei zette voor de muziek treurig in. Den eersten dier maand stierf, voor
de meesten geheel onverwacht, A n t o n D v o r a k . Weinige weken te voren was te
Praag zijn jongste opera Armida opgevoerd en het was bij die gelegenheid dat hij
zich het laatst in het openbaar vertoonde. Sedert geruimen tijd aan een blaaskwaal
lijdend, had hij eenige weken het bed gehouden, maar juist in de laatste dagen vóor
zijn dood gevoelde hij zich beter en de dokter gaf hem vergunning op te staan. En
het was aan tafel, terwijl zijn vrouw hem het eten voorzette, dat de dood hem overviel
en aldus een einde maakte aan een leven kostbaar niet alleen voor zijn vaderland,
Boheme, maar voor de geheele wereld.
D v o r a k was nog geen drie-en-zestig. Hij heeft van zijn jeugd af onophoudelijk
en veel gecomponeerd en was, niet het minst in de latere jaren van zijn leven,
ongemeen vruchtbaar. Men had zich dus met de hoop kunnen vleien op nog menig
werk van zijn hand. Dat die hoop verijdeld is, stemt tot droefheid, maar ook zonder
die overweging zal men het heengaan van D v o r a k smartelijk gevoelen, want zoo
kunstenaars van zijn slag ten allen tijde onwaar-

1) Hij zelf teekende Antonin.
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deerbaar zijn, in een tijd van onrust als die de muziek thans moet doormaken, kunnen
zij noode worden gemist.
D v ó r à k (spreek uit Dworsjàak) werd in een Boheemsch dorp bij Kralup geboren.
Zijn vader was herbergier en oefende tevens het slagersberoep uit. Op school leerde
A n t o n ook zingen en het nationale instrument in zijn vaderland, de viool, bespelen,
en al spoedig bracht hij het zoover, dat hij bij den dans, bij feestelijke gelegenheden,
ja zelfs in de kerk kon meedoen. Toen hij twaalf jaar oud was zond zijn vader hem
naar zijn broeder te Zlonic. Daar ging hij op school, en nam hij bovendien muziekles
bij den organist L i e h m a n n , die hem orgel en klavier leerde spelen en hem ook
wat theorie bijbracht. Reeds L i e h m a n n was van oordeel dat er uit den
‘drommelschen Tonda’ wel wat groeien kon. Na twee jaren werd A n t o n naar
K a m n i t z gezonden; daar woonden Duitschers, daar leerde hij wat Duitsch en
ontwikkelde hij zich verder muzikaal bij een goed organist, H a n c k e genaamd. De
vader was inmiddels naar Zlonic verhuisd en in 1856 moest A n t o n daarheen
terugkeeren, om zijn vader behulpzaam te zijn. A n t o n kon op zijn 14e jaar schapen
koopen en slachten en hij deed het ook - maar van harte ging het niet. De muziek zat
hem in het bloed en haar wilde hij zijn leven wijden. Op zijn herhaald aandringen,
daarbij gesteund door zijn vroegeren leermeester L i e h m a n n , gaf vader D v o r a k
den jongen zijn zin; hij zou naar Praag gaan en daar trachten zich er door heen te
slaan, want veel kon de vader, die onbemiddeld was, zijn zoon niet meegeven.
In October 1857 trok A n t o n dan naar Praag; hij liet zich daar inschrijven bij de
Orgelschool, die door de Vereeniging voor Kerkmuziek in Boheme werd onderhouden,
voor een cursus van drie jaren bij P i t z s c h (of Pietsch). Het was een tijd van
ontbering en zorg die nu volgde. Want weldra verviel de maandelijksche toelage van
thuis en de knaap was nu geheel op zich zelf aangewezen. Hij trachtte met zijn viool
den kost te verdienen, kwam als
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altist1) bij een burgerorkestje (onder K o m z à k ), op een tractement van f 20 in de
maand, en speelde verder in herbergen en danshuizen. Een ietwat betere tijd brak in
1862 aan. In dat jaar was te Praag een voorloopig Czechisch Theater opgericht en
S m e t a n a 2) was daarvan de orkest-dirigent. De beste leden van K o m z à k ' s orkestje
werden aan den nieuwen schouwburg geëngageerd, tot dezen behoorde ook D v o r a k
en tot 1873 bleef hij van het orkest deel uitmaken. Maar ook na 1862 was het parool
hard werken, les geven, veel denken en weinig eten, zooals hij zelf later getuigde.
Reeds onder P i t z s c h had hij al zijn vrijen tijd gebruikt om te componeeren en
de werken der meesters te bestudeeren. Hij had noch geld om muziek te koopen,
noch een klavier. Maar geen nood. De muziek leende hij van anderen en hij speelde
bij enkele vrienden die er beter aan toe waren, o.a. Bendl3). In 1864 had hij al twee
Symphonieën geschreven, en vóór 1873 een Duitsche opera Alfred, werken voor
Kamermuziek, liederen enz. op zijn geweten. Dat alles bleef echter in de portefeuille
en eerst in 1873 werd een werk van hem in het openbaar uitgevoerd door de
Zangvereeniging Hlahol: een Hymne voor gemengd koor en orkest op een gedicht
uit H á l e k ' s De Erfgenamen van den Witten Berg. ‘Hoewel niet gemakkelijk te
begrijpen’, zegt Z u b a t y in zijn levensschets van D v o r a k , ‘hoewel de Hymne
werd uitgevoerd met composities van sedert lang te Praag goed aangeschreven

1) Nog in later jaren had D v o r a k een voorliefde voor de alt - evenals M o z a r t .
2) Deze ook bij ons geliefde componist wordt terecht als de grondlegger van de moderne muziek
in Boheme beschouwd. Hij was (sedert 1859) te Gothenburg als orkestdirecteur werkzaam
toen hij naar Praag werd beroepen.
3) Geb. 1838 te Praag, gestorven aldaar in 1897. Hij was o.a. koordirecteur bij de Duitsche
Opera te Amsterdam, werd dirigent van de Zangvereeniging Hlahol te Praag en schreef
operas en Kamermuziek, liederen, koorwerken enz. Met F i b i c h of na dezen komt hij in
de tweede rij der Boheemsohe toondichters van de 19e eeuw.
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meesters, zij werd met ware geestdrift ontvangen. En deze herhaalde zich toen
D v o r a k in het zelfde jaar nog met een Notturno voor groot orkest, in 1874 met
een Symphonie in Es en een Scherzo uit een Symphonie in D-moll voor den dag
kwam.’ In 1874 zou ook een romantische opera van hem voor het voetlicht komen:
De Koning en de Kolenbrander. Zij was nog geschreven in de dolle periode, zooals
D v o r a k het zelf noemde, en bij de repetities bleek inderdaad dat ze niet uitvoerbaar
was. D v o r a k nam de opera terug en componeerde binnen drie maanden op hetzelfde
libretto een nieuwe, zonder een thema van de oude te behouden; zij vond warmen
bijval1).
Met D v o r a k ' s financiën bleef het intusschen treurig gesteld, en de jonge
componist had bovendien de onvoorzichtigheid begaan een huwelijk uit liefde te
sluiten! Hij kreeg in 1873 de betrekking van organist aan de St. Adalbert-kerk te
Praag maar deze bracht slechts 120 fl. jaarlijks op. Om te kunnen leven moest hij
blijven les geven, en D v o r a k placht later te zeggen dat hij na zijn huwelijk minder
at en meer les gaf dan ooit. De bescherming zijner landgenooten was niet voldoende
en ‘bei all ihrem Protegiren, hätt' er können....’ zou H e i n e hebben gezegd. Of liever,
met al dat lesgeven zou D v o r a k vermoedelijk bij de klimmende zorgen voor zijn
gezin als scheppend artist zijn ondergegaan, ware hij niet op het gelukkig denkbeeld
gekomen zich tot het ‘Unterrichtsministerium’ te Weenen te wenden met het verzoek
om een der jaarlijksche stipendia, die sedert 1863 aan onbemiddelde en begaafde
jonge kunstenaars werden verleend2). Voor de afdeeling muziek vorm-

1) Dr. J o z e f Z u b a t y . A n t o n D v o r a k , eine biographische Skizze, 1886.
2) H a n s Vo n B ü l o w schreef op zijn gewone vermakelijke wijze, waar hij herinnert aan
hetgeen in Zweden wordt gedaan om componisten te steunen: ‘De strijd om het bestaan, in
den vorm van tien tot twaalf muzieklessen dagelijks, moet voor de ontwikkeling van een
scheppend talent eer als remschoen, dan als velocipede worden beschouwd; het merkwaardig
voorbeeld van het tegendeel, dat A n t o n D v o r a k heeft geleverd, is natuurlijk een
uitzondering (Brief uit Stokholm van 8 Mei 1882)’. B ü l o w schijnt toen nog geen kennis
te hebben gedragen van D v o r a k ' s stipendium.
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den E s s e r , H a n s l i c k en H e r b e c k de door de Regeering ingestelde commissie
tot beoordeeling der ingekomen verzoekschriften en kunstwerken. D v o r a k had
o.a. een Symphonie ingezonden, waarin het vrij woest en ongegeneerd toeging, maar
tevens met zooveel talent dat H e r b e c k zich er levendig voor interesseerde1). Dat
was in 1875. D v o r a k kreeg nu een stipendium van 400 fl., dat later op 500 en nog
later op 600 fl. werd gebracht2). Daarbij bleef het echter. Een beter bezoldigde
betrekking kon D v o r a k niet krijgen en een uitgever voor zijn werken nog veel
minder. Dat zou anders worden toen B r a h m s H e r b e c k in de reeds genoemde
commissie was opgevolgd. B r a h m s beval den nog geheel onbekenden jongen
Bohemer bij den welbekenden uitgever S i m r o c k te Berlijn aan. Naar het schijnt
hadden de Klänge aus Mähren, zangduetten, het eerst zijn aandacht getrokken.
S i m r o c k gaf die uit en met beslist succes, en nu vroeg hij D v o r a k om een reeks
Slavische dansen voor vierhandig klavier. Deze verschenen in 1878 en, evenals
B r a h m s door zijn Hongaarsche dansen, werd D v o r a k door zijn Slavische dansen
op eenmaal beroemd, ja populair. De daarop volgende Slavische Rhapsodieën voor
orkest bevestigden zijn reputatie nog en verbreidden zijn naam door de geheele
wereld.
Het was de te Berlijn gevestigde muziekrecensent L. E h l e r t , die in een zijner
Essays3) in de National-Zeitung het eerst den nieuweling in het openbaar warm prees.
Hier, zoo schreef hij, is eindelijk weer eens ‘ein ganzes und zwar ein ganz natürliches
Talent’. En verder: ‘Ik houd de Slavische dansen voor een werk dat de ronde door
de wereld doen zal. Er stroomt een hemelsche natuurlijkheid door deze muziek, van
daar dat ze volkomen populair is. Geen spoor van gemaaktheid of gezochtheid. Wij
hebben hier te doen met volmaakt artistiek werk, niet met een pastiche, dat toevallig
uit nationale herinneringen bijeen-

1) Ed. H a n s l i c k . Kritiken, (1870-1885).
2) Tot hen die ook zulk een stipendium deelachtig werden behoorden o.a. G o l d m a r k ,
H e u b e r g e r , R. v o n P e r g e r , R o b . F u c h s .
3) Later vereenigd in: Aus der Tonwelt.
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gebracht is. Zooals altijd bij grooter aangelegde talenten heeft de humor in
D v o r a k ' s muziek het leeuwendeel. Hij schrijft zulke grappige en origineele bassen,
dat het een behoorlijk musicus het hart goed doet. De duetten op zeer mooie
“Mährische Volkslieder” zijn eveneens verkwikkend frisch’.
Ook overigens begon de victorie voor D v o r a k met Berlijn. Ta u b e r t voerde
het eerst in een Symphonieavond van de Koninklijke Kapel1) aldaar de 3e Rhapsodie
uit, hoewel die avonden een sterk conservatief karakter hadden, en onmiddellijk
daarop bracht J o a c h i m in een zijner Kwartet-soirees D v o r a k ' s strijksextet ten
gehoore. Ook H a n s Vo n B ü l o w 2) (door tusschenkomst van B r a h m s )
interesseerde zich voor D v o r a k , die van nu af - hij was inmiddels tot professor aan
het Conservatorium te Praag benoemd - rustig en niet gekweld door materieele zorgen
verder kon werken. Slag op slag letterlijk volgden ze nu, zijn composities; werken
van zeer verschillenden aard, op elk gebied der muziek; o.a. vijf Symphonieën, negen
operas (op Czechische librettos), een oratorium, een Stabat Mater, een Te Deum,
Psalm 149 voor koor en orkest, acht strijkkwartetten, een strijkkwintet en een
strijksextet, twee klaviertrio's, een klavierkwartet en een klavierkwintet, Dumky
(Elegieën) voor klavier, viool en cello, concerten voor klavier, viool en cello, Scherzo,
Suite, Serenades en Variaties voor orkest, Legenden voor klavier, ook voor orkest,
vijf Symphonische gedichten, vijf ouvertures, behalve tal van kleinere werken voor
klavier, zang, harmonium enz. Men ziet dat D v o r a k niet stil zat.
Twee gebeurtenissen in zijn leven verdienen een bijzondere vermelding, omdat
ze ook op zijn scheppingen van grooten invloed waren. Hoofdzakelijk door den
invloed van J o a c h i m , maar ook van H a n s R i c h t e r , vond de muziek van
D v o r a k ingang en waardeering in Engeland.

1) Thans onder leiding van F e l i x W e i n g a r t n e r .
2) Ten onrechte is beweerd dat D v o r a k veel aan L i s z t te danken had. R i e m a n n heeft
dat in de laatste uitgaaf van zijn Musik-Lexikon verbeterd.
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Reeds in 1883 werd zijn Stabat Mater te Londen uitgevoerd en hij werd in 1884
uitgenoodigd een tweede uitvoering daarvan in de Albert Hall te dirigeeren. Men
droeg hem op werken te componeeren voor de Muziekfeesten te Birmingham in 1885
en te Leeds in 1886 en ten gevolge daarvan ontstonden de ballade The Spectre's
Bride1) en het oratorium Santa Ludmilla. Ook de D-moll-Symphonie componeerde
hij voor Engeland, meermalen ging hij nu daarheen om zijn werken te dirigeeren, en
sedert dien heeft de naam van D v o r a k in dat land een bijzonder goeden klank. De
tweede gebeurtenis, die ik op het oog had, was zijn vertrek naar Amerika. In 1892
werd D v o r a k uitgenoodigd de leiding van het National Conservatorium of Music
te New-York op zich te nemen2). Hij gaf daaraan gevolg en in zijn nieuwe omgeving
ontstonden o.a. de Symphonie Aus der neuen Welt, in 1893 het eerst te New-York
uitgevoerd onder leiding van A n t o n S e i d l , het zoogenaamde Negerkwartet op.
96, waarvan Boston in 1894 de primeur had en dat door het Kneisel-Kwartet in éen
jaar vijftig maal werd gespeeld; verder het strijkkwintet opus 97 en de ‘Biblische
Lieder’.
Het is niet onmogelijk dat D v o r a k het beroep naar Amerika aannam, om den
gouden brug die over den oceaan voerde, maar hij hield het niet lang uit ver van zijn
dierbaar vaderland. Reeds in 1895 keerde hij naar Praag terug, en kort na zijn
terugkeer werd hij benoemd tot directeur van het Conservatorium aldaar (hij had
A n t o n B e n n e w i t z tot voorganger): een betrekking die hij tot op zijn dood
bekleedde3). En nu kwamen nieuwe Kamermuziekwerken het bewijs leveren van
D v o r a k ' s steeds klimmende scheppende kracht en de vijf Symphonische
Dichtungen

1) Het was na het Muziekfeest te Leeds, dat D v o r a k aan een zijner vrienden schreef: ‘De
Engelschen beminnen de muziek niet, zij eeren ze.’
De tekst dezer ballade stemt in hoofdzaak overeen met B ü r g e r ' s Lenore.
2) H a n s l i c k , maar hij alleen, geeft het jaartal 1891.
3) K n i t t l was de administratieve directeur der instelling: hij is D v o r a k thans opgevolgd.
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bovendien, dat de nieuwe stroomingen toch niet zonder invloed waren gebleven op
dezen bij uitnemendheid ‘absoluten musicus’. Met zijn laatste grootere werken keerde
hij terug tot de opera: De Duivel en de wilde Kaat (1899), Russalka (1901), Armida
(1904), alle drie te Praag opgevoerd, en ook daarin was de invloed der nieuwere
richting merkbaar.
Men kan in het ‘oeuvre’ van D v o r a k verschillende perioden onderscheiden. Wat
in den ‘dollen’ tijd was geschreven werd grootendeels tot den dood door het vuur
gedoemd. Wat er van overbleef en hetgeen in de volgende jaren ontstond draagt een
sterk Slavisch karakter: de ‘Mährischen Duette’, de Slavische dansen en Rhapsodieën,
het strijksextet. Nu breekt een tijd aan van grooter rijpheid en tevens van zorgvuldiger
werken. De studie der klassieken, vooral van B e e t h o v e n en van S c h u b e r t , de
invloed van B r a h m s drongen het specifiek Slavische element op den achtergrond.
Van de geniale bandeloosheid van voorheen, verviel hij zelfs aanvankelijk tot een
‘unnöthige, auf einen Theil der Klangmacht verzichtende Askese’1). Dat duurde
evenwel niet lang en nu kwam D v o r a k voor den dag met werken, waarin hij, zich
aan de strenge vormen houdend, toch al zijn oorspronkelijkheid wist te bewaren. De
Symphonieën in D-dur en D-moll, het vioolconcert, de Husitska-ouverture, de
Symphonische Variaties, het oratorium Santa Ludmilla vallen in dezen tijd. Dan
volgen eenige jaren van steeds krachtiger wordende individualiteit. De componist
maakt zich ook soms meer vrij van de vormen en geeft bijv. in zijn Dumky2)
(klaviertrio, opus 90) zes elegieën, elk bestaande uit een zwaarmoedig en een vroolijk
gedeelte3). En hij componeert werken die door een gemeenschappelijk motief met
elkander in verband staan:

1) Aldus E m a n u e l C h v a l a in zijn: Ein Vierteljahrhundert Böhmischer Musik, 1887.
2) Dumky is het meervoud van Dumka, elegie.
3) D v o r a k heeft in verschillende zijner composities zulk een Dumka aangebracht.
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drie ouvertures, die aanvankelijk Natuur, Leven, Liefde zouden heeten, maar die
werden uitgevoerd onder de titels In de Natuur, Carneval en Othello. Het meest
algemeen gewaardeerd is D v o r a k nog geworden door de reeds tevoren genoemde
werken uit de Amerikaansche periode1) en ook door enkele uit de laatste
Prager-periode. Dat hij na vijf Symphonieën te hebben gecomponeerd2), zich tot de
programmuziek wendde en binnen twee jaren met vijf Symphonische Dichtungen
voor den dag kwam, verwekte bevreemding niet alleen, maar bracht zelfs in het kamp
van D v o r a k ' s oudste vrienden verdeeldheid. Harde woorden moest D v o r a k
hooren van zijn getrouwen E d u a r d H a n s l i c k . Deze had aesthetische en
praktische bedenkingen. D v o r a k had het niet noodig, schreef hij, voor zijn muziek
bij de dichtkunst (en welke poëzy!) te gaan bedelen: zijn rijke vinding behoefde geen
kruk, geen gebruiksaanwijzing. En op den duur kon men zich niet interesseeren voor
deze muziek, die, hoewel vol geest en schoonheid, was vastgeklonken aan griezelige
geschiedenissen. Welk een zonderlinge passie voor het vreeselijke, onnatuurlijke en
spookachtige had zich toch van D v o r a k meester gemaakt, een passie die zoo weinig
overeenkwam met zijn echt muzikalen zin en beminnelijken aard! Een heerlijk
bloeiend takje, de muziek van D v o r a k , werd hier geënt op een zieken boom, die
het vóor zijn tijd deed verdorren. Aldus klaagde H a n s l i c k en hij besloot een zijner
artikelen aldus: ‘Ik vrees, dat D v o r a k met deze gedetailleerde programma-muziek
een hellend vlak is betreden, dat ten slotte rechtstreeks tot - R i c h a r d S t r a u s s
voert’.
Van de vijf Symphonische Dichtungen zijn bij ons alleen uitgevoerd ‘Die
Waldtaube’ en het ‘Heldenlied’. ‘Die Waldtaube’ en de drie voorgaande ‘Der
Wassermann’, ‘Die Mittagshexe’ en ‘Das goldne Spinnrad’ zijn geschreven op
balladen van dezelfde titels, gedicht door den in Boheme populairen

1) Bij ons gaf R. H o l het eerst een zeer goede vertolking van Aus der neuen Welt met het
Concertgebouw-orkest.
2) Hij liet nog drie geheel voltooide achter, maar tot hiertoe is het niet bekend uit welke periode.
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K a r l J a r o m i r E r b e n , geboren in 1811, gestorven in 1870. De inhoud er van
wettigt wel een beetje de bedenkingen van H a n s l i c k . In ‘Der Wassermann’ wordt
ons een kobold voorgesteld, die zijn eigen kind het hoofd afhouwt en de moeder het
lijk toeslingert. In ‘Die Mittagshexe’ maken wij kennis met een vrouwelijk monster,
dat het kind eener boerin worgt. In ‘Die Waldtaube’ zien we een weduwe hertrouwen,
die haar eersten man had vergiftigd en die door wroeging tot zelfmoord vervalt. Het
‘Heldenlied’, dat op ‘Die Waldtaube’ volgt, heeft geen gedetailleerd programma,
zooals de vier andere Symphonische gedichten; de titel dwingt den toehoorder niet
concreete voorstellingen uit de muziek te hooren. Hier keerde D v o r a k terug tot
het door L i s z t in het leven geroepen genre, terwijl hij met de vier andere
Symphonische gedichten als het ware S t r a u s s concurrentie scheen te willen
aandoen. Men kan de ergernis van H a n s l i c k begrijpen, die met S t r a u s s alles
behalve dweept. (Inde lacrimae!) Hoewel ik voor mijzelf allerminst door dik en dun
zou willen gaan met R i c h a r d I I , moet ik toch bekennen dat D v o r a k ' s
‘Heldenlied’ mij vrij onverschillig is gebleven, terwijl ik zijn ‘Waldtaube’ meermalen
met genot heb gehoord. Er zijn gevallen waarin alle bedenkingen tot zwijgen worden
gebracht en dit is een er van. Het gedicht moge griezelig zijn, de muziek boeit van
het begin tot het eind; men luistert in verrukking naar D v o r a k ' s wijzen en
bewondert zijn heerlijke instrumentatie. En hierin onderscheidt D v o r a k zich van
S t r a u s s , dat zijn muziek altijd duidelijk is. Bij hem geen overladen polyphonie
(die zoo dikwijls in de moderne muziek het innerlijk onvermogen moet maskeeren);
hij offert de muzikale gedachte niet aan het gedicht op en bij alle stoutheid, ondanks
alle realistische trekjes, vervalt zijn muziek nooit in het leelijke; zij blijft altijd muziek.
Zooals ze zijn, vormen de Symphonische gedichten in D v o r a k ' s ‘oeuvre’ min
of meer een ‘hors-d'oeuvre’. Van zijn dramatische muziek kan dat niet worden gezegd,
want, zooals men heeft gezien, de opera trok onzen componist van zijn jeugd af aan
en zij liet hem tot het laatst
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niet los. Zijn eerste opgevoerde opera De Koning en de Kolenbrander is van 1874,
een jaar nadat hij voor het eerst voor de wereld als componist was opgetreden; zijn
laatste opera Armida kwam weinige weken vóor zijn dood voor het voetlicht. Dertig
jaren heeft D v o r a k dus, met langere onderbrekingen wel is waar, voor het tooneel
gewerkt. En op dit gebied groenden de lauweren slechts spaarzaam voor hem. Zijn
operas waren voor hem ‘Schmerzenskinder’. Van het negental kwamen slechts twee:
Selma Sedlàk (Der Bauer ein Schelm) en Dimitrij (Demetrius) over de grenzen van
zijn vaderland. De eerste werd te Dresden en Weenen opgevoerd (in het Duitsch),
de tweede te Weenen (in het Czechisch)1). Dat alleen reeds moet D v o r a k pijnlijk
hebben getroffen, juist omdat zijn andere werken in het buitenland zoo veel
verbreiding vonden. En zelfs in zijn land hielden de operas van D v o r a k zich niet
zoo goed als hij dat wel wenschen kon. Zijn Armida had niet meer dan een ‘succès
d'estime’ en de teleurstelling hierover heeft misschien wel zijn einde verhaast. Evenals
bij menig groot componist van andere nationaliteit hebben de librettos, die D v o r a k
ten dienste stonden, veel schuld gehad aan het lot dat zijn operas trof. Te oordeelen
naar de beschrijving die M a x K a l b e c k er van geeft was Ve s e l y ' s tekst van
Der Bauer ein Schelm door geen muziek te redden2). Ook H a n s l i c k laat er in zijn
analyse zoo goed als niets van heel. De tekst van Dimitrij, van M a r i e C e r v i n k a ,
die zich gedeeltelijk aan Schiller en Laube hield, bevat zeer dramatische momenten,
maar ook veel zwaks in de motiveering der hoofdpersonen en in de techniek. Afgezien
evenwel van de librettos, is het de vraag of D v o r a k wel voor de opera geschapen
was, of hij den waren kijk had op het tooneel, of het echte tooneelbloed hem door
de aderen vloeide, zooals door die van vele toondichters, die niet in zijn schaduw
konden staan. Kenmerkend is

1) Er was meermalen sprake van een opvoering van Russalka in de Opera te Weenen, maar ik
geloof niet dat ze tot stand kwam.
2) Zie K a l b e c k ' s Opern-Abende: ‘Für ein solches Libretto war jede Musik zu gut’.
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wat Dr. K o r n g o l d van hem citeert, uit een gesprek over dramatische muziek. ‘Het
publiek’, zoo liet D v o r a k zich hooren, ‘houdt van effecten die mij bepaald hatelijk
zijn. Mij staat een Carmen tegen, even zoo goed als een Cavalleria, of Hugenoten
of Jodin. Het brutale in de muziek walgt mij; misschien zal men dat gebrek aan
dramatische energie noemen’. En K o r n g o l d voegt hieraan toe: ‘Zeker zal men
dat. D v o r a k getuigt met deze woorden van de muzikale voornaamheid van hen,
die geen theaterbloed hebben. Theaterbloed is geen blauw bloed. D v o r a k is en
blijft de absolute instrumentaalmusicus, ook als operacomponist. Het “voorwaarts”
ontbreekt, de concentratie, de stijging. Men zou liefst bij D v o r a k woord en tooneel
wegdenken. Van hem geldt eenigszins, wat G r i l l p a r z e r meende: dat het woord
de muziek in het verderf stort. Vrij van die banden wordt D v o r a k veel levendiger,
afwisselender, ja dramatischer.’
Ook andere beoordeelaars trekken D v o r a k s begaafdheid voor dit genre in twijfel,
hoewel niet in dezelfde mate. Dr. V i c t o r J o s s zegt zelfs, dat uit Armida gebleken
is, dat hij de eigenschappen voor dramatisch componist in hooge mate bezat, en
V i c t o r L e d e r e r schrijft het alleen aan de librettos toe, dat zijn operas onverdiend
in het buitenland onopgemerkt bleven. Wat D v o r a k zelf aangaat, hij schijnt nimmer
in twijfel te hebben verkeerd, of het moest zijn omtrent den weg dien hij te volgen
had. Zijn aanleg dreef hem jaren lang tot een compromis tusschen de oude opera,
met afgesloten nummers, door recitatieven of dialoog afgewisseld, en het moderne
lyrisch drama. Aan de tirannie der leidmotieven en het kunstig geknutsel er mee
ontkwam hij. En zoo hij tot het allerlaatst toe, bij alle moderniteit in zijn behandeling
van het orkest, al zijn zelfstandigheid wist te bewaren, ook in de opera bleef hij van
den invloed van Wa g n e r tamelijk vrij - tot op het jaar 1898, dat is het jaar van Die
Waldtaube. Was het de treurige ervaring met zijn opera's opgedaan, was het
overtuiging die hem deed besluiten rekening te houden met de hervormingen door
Wa g n e r aangegeven? Zooveel is zeker
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dat hij twee zijner vroegere opera's Dimitrij (1882) en Jacobin (1889) naar de nieuwe
beginselen omwerkte en dat hij met zijn drie laatste opera's De Duivel en de wilde
Kaat, Russalka (De Nixe) en Armida meer het muziekdrama naderde. Ware D v o r a k
een langer leven beschoren geweest, hij zou misschien in die richting nog verder zijn
gegaan, maar afgaande op hetgeen wij van D v o r a k kennen, is de meening niet
ongewettigd, dat er uit hem toch nimmer een in onvervalscht Wa g n e r s c h e n geest
componeerend dramatisch toondichter zou zijn gegroeid.
Ook dan wanneer wij de programmuziek, de dramatische muziek, ja al de overige
vokaalmuziek van D v o r a k wegdenken en wanneer wij ons allen herinneren hoeveel
genotvolle oogenblikken D v o r a k , de absolute musicus, ons heeft verschaft grootendeels door bemiddeling van het voortreffelijke Philharmonisch Orkest van
Berlijn, onder de leiding van den te vroeg ontslapen J o z e f R e b i c e k 1), en van het
onvergelijkelijke Boheemsch Kwartet2), die ons telkens met nieuwe werken van den
meester kwamen verrassen - dan is het onmogelijk D v o r a k zonder aandoening en
warme vereering te gedenken. Ja, met D v o r a k is een groot, een echt musicus ten
grave gedaald. Hij had de universaliteit, de vruchtbaarheid, de oorspronkelijkheid
van het genie. Hij heeft het groote gebied der muziek geheel beheerscht en geen
kunstvorm is hem vreemd gebleven. Hij creëerde omdat hij niet anders kon, zonder
bepaalde aanleiding of prikkel, jaren lang zonder de minste kans of hoop op
bekendheid en belooning, alleen uit behoefte zich in tonen te uiten. Hij placht zich
vroeg in den morgen tot schrijven te zetten; zijn phantasie was altijd werkzaam en
evenals B e e t h o v e n , met wien hij warme liefde voor de natuur gemeen had,
componeerde hij veel

1) R e b i c e k was een landgenoot van D v o r a k , leerling van het Prager Conservatorium
onder diens voorganger B e n n e w i t z .
2) Het bestaat uit: K a r l H o f f m a n n , le viool; J o z e f S u k (schoonzoon van D v o r a k ),
2e viool; O s k a r N e d b a l (dirigent der Prager Philharmonie), alt; H a n u s W i h a n ,
cello.
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op zijne wandelingen. C h v a l a vertelt dat hij, na zijn oratorium Santa Ludmilla te
hebben geschreven, dat hem negen maanden had bezig gehouden, besloot wat rust
te nemen. In dien rusttijd componeerde hij twee nieuwe bundels Slavische dansen
en een cyclus van liederen! Men kan in D v o r a k ' s eerste Symphonieën, in zijn
klavierconcert bijv. herinneringen aan B e e t h o v e n vinden; in zijn latere werken
is menigmaal overeenkomst met S c h u b e r t en B r a h m s , een enkele maal ook
met de Noorsche muziek1) (D v o r a k had veel symphathie voor G r i e g ); maar van
den beginne af aan deed hij klanken en rhythmen hooren, die hem alleen
toebehoorden, en de jaren van betrekkelijke afzondering, waarin zijn talent rijpte,
zijn zeker niet weinig bevorderlijk geweest aan zijn muzikale zelfstandigheid. Het
kan zijn goede zijde hebben in zijn jeugd niet te veel te hooren, niet te vroeg invloeden
van anderen te ondergaan. Op rijper leeftijd is het gevaar dat daarvan voor de
individualiteit dreigt niet zoo groot. Ongetwijfeld wortelde D v o r a k ' s kunst in zijn
vaderland, maar zij die het willen doen voorkomen alsof D v o r a k alleen als
Boheemsch nationaal componist van beteekenis is (zooals b.v. R i e m a n n ) doen
hem schromelijk onrecht. Hij heeft zich dikwijls door Slavische melodieën laten
inspireeren, maar die nimmer, zelfs niet in zijn Slavische Rhapsodieën, gebruikt
zonder zijn materiaal te polijsten, om te werken, ja een beetje te ontnationaliseeren.
B r a h m s , die het weten kon, hield de czechische-volkswijzen en dansen met haar
veelal wild stampend rhythmus voor een vrij onvruchtbare thematische bouwstof en
was van meening dat ze eerst door D v o r a k tot schoonheid waren gebracht2). Hij
idealiseerde ze alvorens ze te annexeeren, zooals S m e t a n a vóór hem had gedaan,
C h o p i n met de Poolsche, G r i e g met de Noorsche wijzen. Natuurlijk heeft hij
soms met bewustheid het nationale element in zijn werken overgebracht,

1) Bijv. in de ouverture In der Natur, in de finale van de Symphonie Aus der neuen Welt.
2) Aldus liet B r a h m s zich uit in een gesprek met Dr. K o r n g o l d van de Neue Freie Presse.
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getuige de Furiant1) in het strijksextet en van de D-dur-Symphonie2), maar in D v o r a k
is het individueele even sterk als het nationale en zoo alleen een Bohemer schrijven
kan als D v o r a k , onder de Boheemsche componisten kon slechts D v o r a k zóo
schrijven. Het is de groote verdienste van D v o r a k geweest, dat hij voor het specifiek
czechische muziekdialect een aansluiting bij de internationale wereldtaal heeft weten
tot stand te brengen, wat met S m e t a n a niet in die mate het geval was.
Iets dergelijks als met de melodieën van zijn land deed hij met de negermelodieën,
die hij gedurende zijn verblijf in Amerika opving. Toen zijn Symphonie Aus der
neuen Welt, zijn strijkkwartet op. 96 en strijkkwintet op. 97 voor het eerst werden
uitgevoerd, werd iedereen getroffen door eigenaardige motieven, van een geheel
ander karakter dan die welke men gewoonlijk bij D v o r a k had ontmoet. Ze bleken
te zijn geïnspireerd door volkswijzen van de negers in het zuiden3). D v o r a k had
ze zoo goed in zich opgenomen dat men de motieven voor echte negerwijzen hield,
zooals men ze van Christy's Minstrels kende, en ik beken me schuldig aan het feit
ze lang hiervoor te hebben gehouden, totdat ik dank zij N e d b a l beter wist. Neen,
D v o r a k had niet eenvoudig nageschreven en overgenomen; hij had van het bizarre,
weerspannige materiaal, van die burleske melodische brokken iets heel bizonders
artistieks weten te maken; ‘in zijn handen werd de houterigste negerwijs tot goud’4).
De motieven van D v o r a k , vooral in zijn vroegere werken, zijn weleens wat kort,
maar ze zijn meestal karakteristiek, en zoo de componist er van houdt ze te herhalen,
hij weet ze telkens als in een nieuw gewaad te steken en ze daardoor boeiend te
maken. Men vindt bij weinige com-

1)
2)
3)
4)

Furiant is een vlugge Boheemsche dans, met scherpe accenten en wisselende maat.
Zoo is in de inleiding van de Husitska-ouverture een oud Boheemsch kerklied gebruikt.
Het eerst meegedeeld door den bekenden musicoloog K r e h b i e l van New-York.
Aldus Dr. K o r n g o l d in de Neue Freie Presse.
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ponisten zulk een verscheidenheid van rhythmen en ook zulke frappante rhythmen
als bij D v o r a k . Hij beheerscht het orkest als een souverein; daarover kan slechts
eén meening zijn. Bij D v o r a k klinkt altijd alles zonder overlading en zonder jagen
naar effect. Het was hem nooit er om te doen brillant te schrijven, maar hij kende de
instrumenten en wist daarvan volkomen partij te trekken. Hij had alle kleuren op zijn
palet en wist voor alles de geschikste kleur te vinden. (Merkwaardig door coloriet is
o.a. zijn Othello-ouverture). Aan al die gaven paarde D v o r a k de beheersching van
den vorm; van daar dat hij juist in de Kamermuziek uitmuntte. Niet voor niet was
D v o r a k bij B e e t h o v e n en B r a h m s ter schole gegaan. Hij heeft dit met
S c h u b e r t gemeen dat hij zich weleens liet gaan, te uitvoerig werd, afdwaalde,
maar de logica herneemt toch altijd haar rechten. In zijn Symphonische Variaties en
bijv. in zijn Aus der neuen Welt, in zijn kwartetten heeft D v o r a k zich als een
contrapunktiker van hoogen rang doen kennen.
D v o r a k was noch reactionair, noch revolutionair; hij trad met geen systeem, of
hervorming op. Dit, gepaard met het eenvoudige, gezonde, niet geharnaste van zijn
muziek heeft hem bij velen juist niet tot aanbeveling gestrekt. Men heeft in den regel
meer respect voor wat men niet begrijpt en is wel eens geneigd gezond met
laag-bij-den-grond te verbinden. Natuurlijk is de tijd nog niet daar om met juistheid
de plaats te bepalen die aan D v o r a k toekomt in het rijk der tonen. Daartoe zou het
ook noodig zijn wèl rekening te houden met zijn vokaalmuziek. Maar zooveel is
zeker: die plaats is aanzienlijk en zal hem niet licht door een ander worden betwist.
Die plaats is er een in de buurt van S c h u b e r t en B r a h m s . D v o r a k was
melodisch niet zoo groot en rijk als eerstgenoemde, maar hij overtrof hem als colorist.
Hij ging niet zoo diep als B r a h m s 1), maar was dezen de baas in levendigheid en
frischheid. Vergelijkt men hem met de levende grooten

1) Met B r a h m s heeft D v o r a k dit gemeen, dat ook hij niet van het klavier, maar van zang
en danswijs uitging.
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(R. S t r a u s s blijve buiten beschouwing als zijnde al te ongelijksoortig), dan wint
hij het zeker van B r u c h en G o l d m a r k ; hij is veelzijdiger dan G r i e g en
S i n d i n g ; minder geleerd misschien dan S a i n t -S a ë n s , maar warmer en geestiger
dan die Franschman. D v o r a k heeft in oude vormen de muziek nieuwe bronnen
toegevoerd. Het gebouw, waarvan S m e t a n a de fundeeringen legde, heeft hij geheel
opgetrokken en men mag aannemen voorgoed - hoewel er op dit oogenblik in Boheme
onder de vele componisten van onbetwistbaar talent1) geen is, op wien de mantel van
D v o r a k zou kunnen vallen en die zijn plaats geheel zou kunnen innemen.
Op een der beroemd geworden Weimar-avonden bij L i s z t , jaren geleden dus,
betoogde de Weener kapelmeester H e r b e c k 2), dat Boheme wel goede muzikanten
maar geen componisten voortbracht. S m e t a n a was aanwezig en zelfs de warme
verdediging van L i s z t kon niet beletten dat hij zich die woorden zeer aantrok.
H e r b e c k leefde lang genoeg om zijn eigen woorden te kunnen logenstraffen. Toen
hij stierf (in 1877) had S m e t a n a al zijn Symphonische Dichtung De Moldau, zijn
opera's De Verkochte Bruid en Dalibor geschreven en begon D v o r a k ' s ster reeds
te rijzen.
Er rest mij nog iets te zeggen van den mensch D v o r a k tot voltooiing van het beeld
van den afgestorvene, zoo goed als dat gaat met de spaarzame gegevens in het Duitsch
tot ons gekomen. Alle getuigen van zijn leven zijn het er over eens, dat hij de eenvoud
en de bescheidenheid zelf was, zelfs toen hij reeds in het bezit was van een
wereldnaam en met eerbewijzen werd overladen. Want deze herbergierszoon en
vroegere schapenslachter had het gebracht tot lid van de Akademieën van Berlijn en
Weenen. Hij was dokter honoris causa van de Universiteit te Praag en de Universiteit
van Cambridge schonk hem den titel van ‘doctor of music.’ In 1889 benoemde de
Keizer van Oostenrijk hem

1) O.a. G u s t a v M a h l e r , S u k , N e d b a l .
2) Dezelfde, die zich later voor D v o r a k interesseerde.
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tot ridder van de IJzeren Kroon 3e klasse, in 1898 schonk hij hem het eereteeken
voor Kunst en Wetenschap en bij gelegenheid van 's Keizers bezoek aan Boheme in
1901 werd D v o r a k voor het leven tot lid van het Oostenrijksch Heerenhuis
benoemd; hij was de eerste toonkunstenaar die aldus werd onderscheiden. Maar tot
het laatst toe bleef D v o r a k dezelfde. Hij zag er boersch uit en menige vreemdeling
schudde ongeloovig het hoofd, als men hem den ‘beroemden’ D v o r a k aanwees.
Op physieke schoonheid kon hij niet bogen; eigenaardig was de diepe voor die reeds
betrekkelijk vroeg het hooge voorhoofd groefde. Dat voorhoofd en de bruine oogen,
waaruit humor en tevens iets weemoedigs sprak, vormden het aantrekkelijke van het
gelaat, dat iets ruws en weerbarstigs had. De mond ging schuil onder den zwaren
knevel en baard; de neus was groot en niet mooi, het oor groot en schoon gevormd.
D v o r a k besteedde weinig zorg aan zijn uiterlijk. Nooit schaamde hij zich over zijn
nederige afkomst, of over zijn vroeger beroep. Hij was niet gemakkelijk toegankelijk
en kon soms ruw zijn, maar het fond was goed en edel. Hij was trouw in zijn
aanhankelijkheid en toen B r a h m s , wien hij zoo veel verplicht was, stierf, kon men
den bijna zestigjarige als een kind zien schreien. D v o r a k had zijn land, zijn volk
hartstochtelijk lief, maar hij was toch geen chauvinist1); hij hield zich verre van de
politiek en heeft, geloof ik, nimmer zijn plaats in het Heerenhuis ingenomen (Ve r d i
deed dat wel in den Italiaanschen Senaat). Ook overigens bleef hij bij alle mogelijke
gelegenheden zooveel hij kon op den achtergrond, had nimmer behoefte aan
uiterlijkheid en eerbetoon en leefde geheel voor zijn kunst. Hij kon het niet uitstaan,
dat men hem met ‘meester’ toesprak, en deelde ongaarne bijzonderheden uit zijn
leven mede. Er was al veel te veel inkt aan hem vermorst, placht hij te zeggen, als
men hem die vroeg. Van al wat naar reclame zweemde was hij in de hoogste mate
afkeerig. Hij was streng voor zich zelf, dacht gering over zijn werken en gaf weinig
om het succes dat hem ten deel

1) Hij sprak vloeiend Duitsch; in oogenblikken van groote ontroering verviel hij als van zelf
tot het Czechisch.
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viel. Naar het schijnt stelde D v o r a k niet alleen zijn operas hooger dan zijn
Symphonieën - daarmede een nieuw bewijs leverend voor de oude waarheid, dat de
artist niet altijd de beste beoordeelaar is van eigen kunnen - maar sprak hij zelfs met
geringschatting van deze laatsten. Een verklaring hiervoor moet misschien gedeeltelijk
worden gezocht in zijn onbegrensde vereering voor B e e t h o v e n (dien hij veel
nader stond dan S m e t a n a ), met wien hij eigenlijk de ontwikkeling der Symphonie
voor afgesloten hield. ‘S c h u m a n n en B r a h m s en B r u c k n e r hebben ook
Symphonieën geschreven’, zeide hij eens tot V i k t o r J o s s , ‘en als ge wilt kunt
ge mij ook rekenen tot de vertegenwoordigers van die soort. Maar welk een afstand
tusschen dezen kolos en zijn epigonen! Hun werken mogen waarde hebben, maar in
vergelijking met die van B e e t h o v e n zijn het toch slechts proeven’. M o z a r t ' s
Symphonieën vond hij schoon, zooals al diens werken, scheppingen vol
welluidendheid en beminnelijke muzikale gedachten. Maar haar ontbrak de diepte
van gemoed, de macht van den hartstocht, die B e e t h o v e n ' s werken onderscheidde.
B e e t h o v e n had altijd een zwaren innerlijken strijd te voeren, waaruit hij ten slotte
zegevierend te voorschijn trad; zijn Symphonieën waren de uitdrukking van
psychische conflicten.
Aldus oordeelde D v o r a k en dat oordeel dekt zich met dat bijv. van F e l i x
We i n g a r t n e r over de na-Beethovensche Symphonieën, dat ik vroeger in dit
tijdschrift aanhaalde. Maar het staat ons vrij, ook al zijn wij geneigd hem in hoofdzaak
gelijk te geven, aan die ‘proeven’ zooals hij ze noemde toch groote waarde te hechten.
D v o r a k , zich miskend achtend als opera-componist, zich onderschattend als
symphoniker, dat doet mij denken aan H e n r y R o u j o n ' s zoo juiste woorden: ‘Le
génie pour se juger luimême, a des raisons que la raison ne comprend pas’. Wij
zouden de Symphonieën van D v o r a k niet gaarne willen missen, al reiken ze niet
bij de groote modellen. Met zijn Kamermuziek behooren ze tot D v o r a k ' s beste
scheppingen, tot die muziek die ons altijd opnieuw weldadig aandoet,
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omdat ze frisch en echt is. En dat geldt vrijwel voor alles wat we van D v o r a k
kennen. Er loopt natuurlijk minderwaardigs door zijn weelderige productie, maar
altijd was hij, zoowel in het pathetische als in het humoristische, ongekunsteld. Hij
had veel geleerd en kende zijn klassieken, maar was niettemin naïef gebleven. Hij
schreef geen ‘Kapellmeister-Musik’ en zijn kunst had niets decadentachtigs. Aan de
muziek van D v o r a k kleeft geen zweet en al heeft het hem zeker meer inspanning
dan men wel denkt gekost ze zóo te schrijven als hij deed, men merkt het haar niet
aan. Zeer terecht heeft H a n s l i c k van D v o r a k ' s composities gezegd, dat de een
weelderiger, de ander onaanzienlijker is uitgevallen, de een hooger, de ander lager
van groei is, maar gegroeid zijn ze allen.
Jaren geleden schreef E h l e r t à propos van D v o r a k : ‘De mannen die ons thans
in de muziek interesseeren zijn zoo verschrikkelijk ernstig. We moeten hen
bestudeeren en, als we hen bestudeerd hebben, een revolver koopen om onze meening
over hen te verdedigen. Het is heerlijk er een te ontmoeten om wien men evenmin
behoeft te vechten als om de lente’. Sedert E h l e r t dat schreef, is de muziek er niet
minder ernstig op geworden, zeker niet frisscher. Zij is pretentieuser en innerlijk
leeger misschien dan ooit sedert de periode van haar grooten opbloei; zij appelleert
meer dan ooit op het verstand, en minder dan ooit op het gemoed. Bij D v o r a k
kwamen verstand en berekening eerst in de tweede plaats - na inspiratie en phantasie.
En rijk begaafd als weinigen bleef hij steeds natuurlijk. Van daar dat hij ons zoo lief
was geworden. Zij, die lang in een benauwde atmosfeer vertoefden, vullen met wellust
hun longen met de frissche buitenlucht. Zoo zullen wij, die het thans te midden van
zooveel moderns in de muziek wel eens te kwaad krijgen, bij D v o r a k verkwikking
zoeken en vinden. En vermoedelijk nog menig geslacht na ons.
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Onze leestafel.
Dr. I s . v a n D i j k . Vota Academica. Overwegingen en wenschen op het
gebied van het hooger onderwijs. Groningen, P. N o o r d h o f f , 1904.
Professor Dr. van D i j k is grappig, ernstig, blijmoedig, diepzinnig, vroom, smaakvol,
goed te huis in de edelste gewrochten der letterkunde, maar bovenal een docent, die
eene hooge opvatting heeft van de hem toevertrouwde taak, en niet wil dat het
academisch onderwijs met zijn nasleep van examens strekke om de geesten te
verminken.
Daarom waarschuwt hij tegen de klippen, waarop academische vorming stranden
kan. Zoo lezen wij op bl. 107: ‘Stel eens dat een leerling, op het gebied der nieuwe
geschiedenis, een goed en degelijk, een eenigzins tot in de kern gaand bescheid wist
te geven over de 5 groote R's: Renaissance, Reformatie, Rationalisme, Romantiek,
Revolutie, dan zou hij zeker nog op verre na niet alles van de nieuwe geschiedenis
weten, wat er van te weten valt, maar wij zouden toch tevreden zijn, denk ik, en
vermoedelijk zeggen: laat het overige voorloopig maar namen zijn en blijven; deze
namen kunnen nu geen kwaad meer, en wat nog beter is: door de verworven
oordeelskracht zullen de namen van zelf wel gaandeweg minder worden in aantal.
De voorbeelden zijn natuurlijk gemakkelijk te vermeerderen. Er zijn hier in den
grond maar 3 stelsels. Er is het stelsel van een dwaas idealisme: alles zij, alles worde
van meet aan werkelijk inzicht, behalve natuurlijk het louter mnemonische. Er is het
stelsel van altijd grooter uitvoerigheid: dit is het stelsel van Pharaö's koeien, die
aldoor eten, zonder eenigen groei van binnen of van buiten. En er is het stelsel, dat
ik zou willen noemen: het stelsel goedgekozen kristallisatiepunten van levende
kennis.’
Eveneens pleit hij tegen die eenzijdige historische vorming, bij welke het vermogen
om onhistorisch te gevoelen, te bewonderen en te haten verloren gaat. In aansluiting
aan N i e t z s c h e zegt hij op bl. 138: ‘Denk u een mensch die overal worden ziet,
een voortdurend af- en aan- en wegvloeiend worden. Alles komt hier in
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glijdende beweging; alle perspectieven, alle lijnen van den horizont worden
voortdurend onrustig verschoven. Er is een graad van slapeloosheid, van historischen
zin, waarbij het levende: een mensch, een volk, een cultuur, ernstig schade lijdt en
het verleden de doodgraver wordt van het tegenwoordige. Onze jonge menschen
worden door alle eeuwen, alle quaestiën heen gezweept; zij moeten arbeiden in de
wetenschappelijke fabriek, eer zij rijp zijn. Zoo worden zij “heimathlos” en leeren
zij twijfelen aan alle zeden en begrippen. Nu weten zij het: in alle tijden was het
anders, het komt er niet op aan wie men zelf is. In doffe gevoelloosheid laten zij
meening na meening aan zich voorbijgaan. De advokaten der eenzijdig historische
vorming schieten hun doel voorbij. Zij bevorderen een scepticisme, dat met de
werkelijkheid nog slechter rijmt dan het oude denkbeeld van onveranderlijke, voor
alle eeuwen geldende normen.’
Onze auteur waarschuwt tegen eenzijdige natuurkundige vorming, waardoor de
geest komt onder den ban van een denken, dat geen plaats laat voor ideeën als recht,
plicht enz. ‘De natuurwetenschap zoekt Oorzaken en zoekt Wetten; al haar arbeid is
gericht op het Algemeene’. ‘Zij bedoelt den aanschouwelijken achtergrond uit onze
begrippen terug te dringen en zoo mogelijk geheel te verwijderen, omdat alleen op
deze wijze de stoffelijke wereld in ons denken kan ingaan’. Zij laat de bloeiende
empirische werkelijkheid als een wezenloozen schijn achter zich en streeft naar
kennis van de onwankelbare wetten, welke alle gebeurtenissen beheerschen. Uit de
bontgekleurde wereld der zinnen klimt ze op tot het wezen der dingen, dat achter die
verschijnselen ligt, tot een wereld van atomen zonder kleur en zonder geluid.
Onverschillig tegenover het vergankelijke, werpt zij haar anker uit in dat wat eeuwig
aan zich zelf gelijk blijft; niet het veranderlijke als zoodanig zoekt zij, maar den
onveranderlijken vorm der verandering.
Het spreekt van zelf, dat door den aard van het natuurwetenschappelijk onderzoek
alle teleologie wordt buitengesloten. Men denkt hier louter causaal, men ziet af, men
moet afzien van alle waarde, van alle waardebepaling, die hier immers onmogelijk
is. Onwillekeurig komt men er toe te vergeten dat er meer is dan oorzaken en wetten,
dat er nog iets anders is, en dat een wereld en levensbeschouwing zonder teleologie
even verstandig is als ‘de meening, dat een fraai Grieksch beeld samenschommelt,
samentrilt uit bewogen marmeratomen, uit een hoop in beweging gebracht
marmergruis.’
Prof. v a n D i j k waarschuwt tegen de ‘afhankelijkheidspuzzles.’
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Het heet b.v. dat, daar er overeenkomst tusschen de metaphysica van A r i s t o t e l e s
en de Sankhya- wijsbegeerte van Kapila bestaat, de Griek bij den Indiër geborgd
moet hebben. ‘Naar het schijnt, verkeeren sommige critici werkelijk in de ernstige
meening, dat een auteur alles van een ander moet hebben. Die ander moet het
natuurlijk ook weer van een ander hebben; zoo komen wij, als ik wel zie, nog tot
A d a m .’ ‘Hier blijft geen spoor over van het: individuum est ineffabile. Ineffabel is
hier alleen het ineffabel- leege!’ Dat komt er van als men met al onze auteurs wil
gaan wonen in de ‘Bank van leening.’
Ook waarschuwt hij er tegen het naturalisme als een axioma te beschouwen. Men
weet dat dit stelsel enkel de natuur, enkel het geheel der tijdelijke en veranderlijke
dingen als bestaande aanmerkt, en bij gevolg het afdalen van een hoogere, eeuwige,
meer uitnemende wereld in onze arme, slechte, vergankelijke wereld a priori als een
krankzinnige onderstelling afwijst. ‘Zeker,’ zegt Dr. v a n D i j k , ‘wij willen ons
allen houden aan de afspraak, dat op het terrein der wetenschap geen andere dan
natuurlijke oorzaken zullen gelden, maar ik heb dit altijd opgevat als een accoord
van arbeid, niet als een stille finale beslissing van wereldbeschouwing.’ ‘Er is
inderdaad tweeërlei toepassing van het beginsel der causaliteit: voor den een zegt
dat beginsel: er bestaat, ook op religieus terrein, niets anders dan immanente
ontwikkeling, er zijn niets anders dan immanente historische verschijnselen; voor
den ander is dat beginsel een heuristisch middel van onderzoek, dat men even ernstig,
maar niet even volstrekt wil toepassen als in het naastgelegen kamp.’ Wie deze
onderscheiding niet zou willen toelaten, hakt zonder meer de groote vraag van het
geloof door en snijdt de mogelijkheid, dat de godsdienstige aandoeningen een
voorwerp in de werkelijkheid zouden hebben, bij den wortel af. Staat het a priori
vast, dat dat juist gezien is? Moet de eisch van het vroom gemoed, dat de dingen van
onvergankelijke waarde eeuwige machten zijn, door welke alle disharmonie ten slotte
wordt opgelost, noodzakelijk een ijdele droom heeten?
Het boek van Dr. v a n D i j k is geen gelegenheidsbrochure, gelijk men bespeurt.
Slechts terloops spreekt hij over de quaesties van den dag. ‘Voorloopig’ zegt hij ‘en
tot ik argumenten hoor, die mij binden, ben ik niet bijzonder warm voor herstel van
de oude theologische faculteit.’ Hij erkent evenwel dat er in 1876 partij-oogmerken
gewerkt hebben, dat men toen is uitgegaan van een onmogelijk begrip van neutraliteit
en ‘wetenschappelijke canonisatie heeft gezocht voor eigen agnostische
overtuigingen’. Om die reden werd er gehecht
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aan een verandering van naam: wijsbegeerte van den godsdienst in plaats van
dogmatiek.
Wij hopen dat het boek van Dr. v a n D i j k langen tijd een goudmijn zal blijven
voor Professoren en Studenten. C o l e r i d g e onderscheidt ergens: literature of power
en literature of knowledge. Het boek van den Groningschen hoogleeraar behoort zeer
stellig tot de eerstgenoemde rubriek. Men leert er niet veel uit, maar het wekt op tot
leven en kan de nationale kracht verhoogen. Ik heb er slechts ééne aanmerking op
hooren maken en die houdt steek: het is te lang. Als de auteur zich den tijd had gegund
zijn denkbeelden binnen enger bestek saam te dringen, zou hij veel meer lezers
vinden, die hem tot het einde toe getrouw blijven.
V.D. W.
V i c t o r d e M e i j e r e . De Avondgaarde. Te Utrecht bij H. v a n
R o m b u r g , te Antwerpen bij P.J. v a n M e l l e .
Als in een zeer stillen hof, wandelt deze dichter door den avond, soms in zijne
melancholie eenzaam, soms aan de zijde van zijne geliefde. Hij verhaalt ons in
eenvoudige maar wel wat eentonige verzen - wier sonnetvorm de verklaring geven
kan voor menigen niet onmisbaren regel - van de mystieke schemering om hem, en
van de schemerende mystiek in hem; het eerste doet hij ontegenzeggelijk veel beter
dan het tweede. Geen wonder! Want de schoonheid van den avond ziet hij als eene
werkelijkheid voor zich, maar de stemming die zij in hem wekt, of liever die hij haar
te gemoet brengt, is mat en ledig. Tot op zekere hoogte gevoelt de dichter dat zelf:
hij noemt ergens zijne ziel ‘tuk op verte en eindloosheid.’ Hij klaagt elders (p. 26):
'k Zoek woorden om toch weer te geven
mijn stemming, dezen avond broos en week,
'k zoek beelden ademend het teere leven
van wat om mij is vormeloos en bleek.

Is niet een der aanleidingen tot het onbevredigende van dezen ‘zachten weemoed,’
deze matte ‘zielegoedheid’ dat in de M e y e r e ' s poëzie de achtergrond van den
kloeken ernstigen arbeidsdag ontbreekt?
De nacht neemt op in haar verwarmende armen
mijn geest, die, afgesold en moegedacht,
in dezen vree, de duizenden alarmen
van 't leven uit zich zelf te bannen tracht.
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Ik voel uit mij, wijl de oude torens luien
en alom rijzen in het avondgoud (rood?)
gevoelens en gedachten zich verluien
alsof de nacht ze reeds in zich besloot.
En 't ruischen van de stilte in mijne ziele
is als een zang van dood en eindloosheid,
die, hoe ik smart en vreugde er staag verniele,
er immer eindeloozer weemoed schreit.

Slechts indien ook voor ons iets van die ‘gevoelens en gedachten zich wilde verluien,’
en wij mochten zien, wat het was dat den dichter ‘afsolde’ gedurende den dag, zouden
wij in zijn klacht kunnen instemmen of althans deelen. Thans missen wij, met
uitzondering van de gedichten waarin hij, openhartig, doch niet steeds dichterlijk,
de vreugden zijner liefde gedenkt, de fijnheid van toets die ook ons het verleden zou
kunnen doen zien, zooals hij zelf het ziet:
een oude prent, waar 't stille zachte
geadem van den tijd vervagend overging.

K.K.
Christus mysticus. Amsterdam. S.L. v a n L o o y 1904.
Dit boekje, uit het katholieke kwartier komende, brengt een warme verklaring van(?)
beschouwing over(?) de hoofdstukken 13-19 van het Johannesevangelie, in 't bijzonder
de afscheidsredenen en het hoogepriesterlijk gebed. De woorden van den
johanneïschen Christus zijn opgevat in den zin dien de titel aangeeft: in veelszins
bezielde taal wordt hier van de Unio mystica gesproken. Toch zou men zich bedriegen,
indien men op den indruk afging dat dit geschrift uitsluitend uit de diepte van het
innerlijk leven komt; het schijnt mij toe dat heel wat van de litteratuur, en van de
mode van den dag er invloed op hebben gehad. Ik denk er niet in de eerste plaats aan
dat de schrijver nu en dan zich met nieuwere geschriften bekend toont: mijn
ambtgenoot K r i s t e n s e n (p. 103), dr H.W.Ph.E. v a n d e n B e r g h v a n
E y s i n g a (p. 168) e.a. aanhaalt. Maar de vraag naar de invloeden, waaruit die
johanneïsche mystiek te verklaren is, heeft hem bezig gehouden, en schoon hij van
den israëlietischen bodem van het Nieuwe Testament wel weet (p. 121), zoo meet
hij toch de afhankelijkheid breed uit waarin J o h a n n e s van P l a t o , met name van
S y m p o s i o n , P h a e d r u s , P h a e d o , A p o l o g i e en C r i t o zou gestaan hebben.
Trouwens pleit hij daarvoor meer in litterarischen vorm dan in strengen betoogtrant.
Mij heeft hij allerminst overtuigd; tegenover zijn eenvoudige
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bevestiging zou ik met een eenvoudige ontkenning kunnen antwoorden. Noch
litterarische afhankelijkheid, noch verwantschap van denkbeelden en gevoelens,
alleen een zekere, en dan nog tamelijk uiterlijke, overeenkomst van toestand, zijn
tusschen den platonischen S o k r a t e s en den johanneïschen Christus op te merken.
De ideé fixe van den schrijver heeft hem weerhouden de diepte, den rijkdom en den
samenhang der woorden van Jezus te erkennen. Een bundel preeken over deze
hoofdstukken, als A l e x a n d e r M a c l a r e n the holy of holies, brengt heel wat
verder.
l.S.
J.K. R e n s b u r g . Amsterdam. Koningschap. - Rotterdam. J o h a n
P i e t e r s e . 1903.
‘Weg met het politike en economise erfrecht, en met het patronale absolutisme, met
de blinde produksi-wijze en het kleinbedrijf, weg met de douane, weg met het leger
en weg met de diplomaatsi. Weg met de groot-grondbezitters en de feodale adel.
Weg met het geraffineerd wrede straf-stelsel en de juridise zwartrokken-kazuistiek.
Weg met de teologi en de wolkige metafizika der Duitse wijsgeeren, met het
raatsionalisme der liberalen en het half pozitivisme, het grof-rode, half-burgerlike
Marxisme en het zwart-fanatike Anarchisme er bij. Het hele zoodje naar de hel! Weg
ook met de parasitise bloemen van kunst, gekweekt als zikelike producten fin-de-siècle
op het rottend overschot der halffeudale katolike en anti-katolike jezuïtenboel, op
de mesthopen der bourgeois-maatschappij, die om háár doel: Geld, geld, en niets
anders dan geld alle middelen heiligt.
Weg met de bedelarij van de Midden-ewen, van de christelike, boeddhistise en
mohammedaanse kloosterlingen, met Armoe, Deemoed en Kuisheid, de Dri-Eenheid
der Ellende, der ekonomise onmacht. Weg met het sexuele half-ascetisme van
Protestanten en Liberalen, met het Kunst-ascetisme van beide en weg met het
godsdienst-ascetisme der atëisten en marxisten.
Neer de Roode en Zwarte vlag! Met de absolute, en met de bourgeois-monarchi,
er onder de Republiek! Weg met het Christendom, de Islam, het Boeddhisme, de
Voorvaderen-verering, het Jodendom en di raatsionalistise Culte de la Raison er bij,
welke niet is de leiding maar het cesarisme van de Rede. Weg met de Graatsi Gods!’
Aldus, bij gelegenheid van de kroningsfeesten (te Amsterdam) onzer Koningin,
de ontboezeming van zekeren heer D u j a r d i n , joodsch journalist en
wereld-hervormer in hope, drager van de
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denkbeelden des auteurs. En deze expectoratie staat niet alleen: 's mans
welbespraaktheid kent geen grenzen, wanneer hij zich in gedachten richt tot die
‘misbaksels van half-komedianten, die bij goed instinkt zich laten leiden door de
oranjekleur, maar ook met het brutale cynisme der smausen van allerlei kerkelike en
pannaatsionale Mammons-verering het goddelijk mysteri van het koningschap en de
pracht en praal, die daarvan uitstraalt durft exploiteren ten bate van je portemonnaie
en tot het in stand houden van patronale klasse-waan’....
Wat deze hyper- en ultra-moderne rederijker dan wèl wil? Merk op dat hij niet
roept: ‘weg met de Koningin!’ Integendeel. Hij spreekt van ‘wij sociaal-demokraten’,
maar tegelijk ziet hij in de te Amsterdam gekroonde Majesteit ‘van nu af aan reeds
de inkarnaatsi van het wagnerjaanse socialisme, die als levend simbool van den
naatsionalen godsdienst en tevens van de wet, van het Protestantisme en het
Liberalisme van de joodse en Franse Idee van Wereld-Eenheid, het aldus ook zal
worden van het Keurkoninkrijk, van het witte Messianisme.’
We zijn er. Het witte Messianisme. Daar stevenen we met onweerstaanbare kracht
heen, zoo gij den heer R e n s b u r g wilt gelooven.
Nu, wij laten den schrijver deze wonderlijke toekomst-fantasieën. Wij zullen hem
ook niet volgen in zijn bespiegelingen (‘Inleiding’) over de ‘vergelijkende
kultuur-statistiek of chronologi’, welke verband zoekt ‘tussen bepaalde
jaartellen-seriën en tabellen ontleend aan astronomise waarnemingen, dus tussen de
wereldgebeurtenissen en de bewegingen van de zon, de planeten en hun manen en
sommige of alle kometen en hun invloed op elkander.’ Wij gelooven niet dat de
‘zonnevlekken ten deele de economise verhoudingen en deze weer in hoge mate ons
gehele doen en denken’ bepalen. Daarentegen gelooven wij gaarne den schrijver op
zijn woord, als hij ons verzekert dat hij ‘aan het toekomstige koningschap èn aan
wat (hij) goed acht in de republikeinse regeeringsvorm een wijding wens(t) te geven,
di geen van beide voorheen oojt hebben gehad, aan de gekroonde Republiek, aan het
Keurkoningschap de majesteit wil verlenen van een Recht hoger dan de Mensheid
oojt heeft gekend.’ Deze en dergelijke verzekeringen met de reeds banaal geworden
schimp- en scheldwoorden voor bourgeoisie, patronaat enz. enz. en eigenlijk het
geheele dikke boek - eerste deel van een cyclus nog maar! - kunnen wij, als ‘burgerlijk
maandschrift’, voor kennisgeving aannemen.
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Maar twee dingen moeten ons van het hart. Deze heer R e n s b u r g (of D u j a r d i n
- zijn held -) is geweldig hooghartig: hij zal aan het koningschap de majesteit geven
van een recht hooger dan de menschheid ooit heeft gekend; hij is de wapenheraut
van de gekroonde republiek; de wegbereider, hij van het witte messianisme; zijn
arendsblik omvat het heelal en brengt heel ons doen en denken in verband met
zonnevlekken; aan zijn voeten hebben wij nederig te luisteren om - tusschen zijn
razen en tieren door - te hooren wat hij, de machtige ziener, als de wereldgeschiedenis
der toekomst voorspelt; hij staat boven ons allen, die maar vunze bourgeois en treurige
misbaksels zijn; hij weet het en ook zijn opvatting van hemel en aarde, van evolutie
en revolutie, van sociologie en socialisme, van koningschap en republiek, is zoo
oneindig hooger, zuiverder, verhevener dan wat ons droevig deel werd.
Maar....
Maar deze auteur kent Nederland zelfs niet, kent zelfs niet de soort van menschen,
waarover hij schrijft, maakt ploertige caricaturen zoo vaak zijn verbeelding aan het
woord is, en hij heeren en dames uit de hofhouding zal doen spreken en handelen.
In zijn boek treden onze Koningin W i l h e l m i n a , de Regentes en ten slotte ook
de Prins ten toonele. Daarover straks. Nu eerst over die barones H o u w a e r t v a n
D i e p e n b e k e ‘dame van dienst’ bij de Koningin op haar reis naar Milaan, en over
G e r a r d v a n H i l d e n b e r g , ordonnance-officier, op dezelfde reis. Deze hofdame
permitteert zich - nadat de Regentes tot de Koningin gezegd heeft: ‘Kind, als nu de
verwachte prins maar komt, een Italjaan, dat is romanties’ - tot Hare Majesteit te
zeggen: ‘Dan zweert hij Uwe Majesteit ewige trouw bij een romeinse ruïne in de
maneschijn. En een van de heeren uit zijn gevolg dito aan mij.’ Waarop de Regentes
weer: ‘Foej, mevrouw, wat is U toch egoisties’, hetgeen de aangesprokene
beantwoordt met een ‘Waarom? 't Gaat dan toch in één moejte door’... Enz. enz.
Wanneer later de hofdame zich met den ordonnance verlooft, gaat dit bij deze
lieden aldus in 't werk:
‘In een der kleine kompartimenten van de wagons voor de hofhouding naast den
doorloop naar het salonrijtuig der Koninginnen vond H i l d e n b e r g , toen hij zich
wat had opgeknapt, L o u i s e H o u w a e r t alleen. Ze waren al lang op goeden voet
en noemden elkaar bij de voornamen.
“L o u i s e , hier heb je een hand van me. Je hebt je kranig gehouden.”
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Ze stak hem di gul toe. Toen opeens in een drang, waar hij niet eens bij nadenken
kon in het absolute gevoel van zekerheid vooraf, dat het goed zou gaan, nam hij di
tussen zijn vuisten:
“En mag ik dat handje voortaan houden?” Hij bracht zijn haviksneus en opgestreken
rosbruine snor dicht bij haar fier hoofd, dat ze in de hoge kraag terughield, lachend.
“Foej, wat ben jij inhalig Als ze jou een pink geven...”
“Dan neem ik heel kapitalisties, heel bourgeois - zei hij ironies in adeltrots - de
hele vrouw”.
“Zeg, zeg”, waarschuwde ze, doende of ze hem wou ontwijken, maar hij liet haar
niet los.
“W i e s , ik hou van je... dat wist je toch wel”...
“Nee”, zei ze quasi-onnoozel.
“Zi je, er is in jou iets, wat ik als in me zelf, en misschien meer, verdedigen wil
tegen de bourgeoisi en het plebs... dààr” barste hij uit....
“Ik weet wel, wat je bedoelt”.
Enz. enz. Wanneer zij dan eindelijk, toestemmend “nou” gezegd heeft, waarop hij
haar om het middel vat en zoent, en zij hem ook een kus gegeven heeft, vervolgt de
barones:
“Di godsdienst-boel zal ons niet hinderen. Ik ben net zo rooms als jij protestant
bent en dan trouwen wij als nette burgermensen op het stadhuis. Nee, zeg, laat nu”.
Hij wou haar weer omhelzen. “G é r a r d , pas op”. Ze verzon maar wat... “daar komt
de Koningin aan!”’
‘O, Hare Majesteit vind dat heel aardig. Ze heeft er bepaald schik in.’
Enz. enz. Dan, als beide aan de tafel van Hare Majesteiten genoodigd worden,
zegt de verliefde ordonnance:
‘W i e s , kind,... daar kunnen we ze mee opmonteren. We zullen hun ons
engagament meteen officieus meedelen.’
Dan, na een beschouwing tusschen de gelieven over de ‘demokraatsi’, geschiedt
de officieuse meedeeling in dezer voege:
Naar aanleiding van het feit dat de ordonnance de Koninginnen bij het oproer te
Milaan naar het station begeleid heeft, zegt de hofdame:
‘“Als beloning voor zijn manmoedig gedrag heb ik me met onze cavalier nog wel
niet officieel maar toch officieus verloofd.”
“Ja, Majesteit. De oude lui stemmen zeker toe. Het was al lang sous-entendu.”
“Ah.... Da's goed!” zei de Regentes.
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“Bravo, bravo, mevrouwtje!” De Koningin klapte opgetogen in de handen. En met
een gebiedenden druk van den wijsvinger op de tafel, vervolgde haar Moeder:
“Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit!”
“W i e s , dan moet papa als generaal gehoorzamen en heeft mama niks te vertellen.”
“Wel, dat spreekt,” besloot de Dochter.
“Ja, zeker,” schertste de moeder.
“En ik draag haar alvast voor, wanneer er een damesleger wordt opgericht....”
begon de ordonnans.
“Een heilsleger, meneer?” vroeg Koningin W i l h e l m i n a .
“Juist, majesteit, tot veldmaarschalk.”
“Ik vind 't goed en U, Moeder.”
“Nous verrons, nous verrons.”
“Hofmeester,” riep de Dochter.
“Ja, majesteit....”
“Heb je sjampanje in de provizi-kamer?”
Staken wij het reeds veel te lange citaat. Wat we er mee wilden doen zien, is: dat
deze schr. wellicht meer afweet van den invloed der zonnevlekken op zijn heele doen
en denken, dan van den toon, die in de kringen van hofdames en ordonnancen pleegt
te heerschen. Wij zeggen: van hofdames en ordonnancen en zwijgen van de Koningin
en van de Regentes. De schr. beweert dat hij Hare Majesteiten niet heeft ‘besreven
in hun hoedanigheid van mensen.’ Hij meent dat, daar zijn boek niet anti-monarchaal
is, er geen sprake van zijn kan dat dit boek de Koningin zeer onaangenaam treft; eer
zal (denkt hij) het tegendeel het geval zijn! Hij gelooft dat zijn werk ‘aan ons Volk
- en wellicht hieraan niet alleen - welkom zal zijn.’ Hij vertelt dat zijn boek, ‘een
sprookje,’ volgens het advies van een volkomen bevoegd jurist, voldoet aan de bij
de wet gestelde eischen. Voor zoover Hare Majesteit er in optreedt is het heele boek
- zegt hij - eigenlijk niets dan een in proza uitgewerkt Wilhelmus....
Ook al deze verzekeringen kunnen wij laten voor wat ze zijn. Maar wanneer men
de volslagen onkunde des schrijvers op het stuk van spreektrant, denkbeelden,
gevoelens enz. van hofdames en ordonnancen heeft gezien; wanneer men dus weet
dat deze ploertige caricaturen vruchten zijn van een fantaisie, die maar meende te
kunnen aanvullen wat aan eigen visie ontbrak; wanneer men het onwezenlijke
geproefd heeft van heel deze schildering; - dan vraagt men zich af waar de auteur de
stoutmoedigheid vandaan
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haalt om met zoo geringe kennis van zaken nopens Nederlandsche kringen den
wereldhervormer te spelen. Wie zelfs Nederland niet kent, wie zeker soort van
Nederlanders zoo jammerlijk misteekent, hoe durft hij te voorspellen wat er van
Nederland worden zal?
En nu zullen wij niet zeggen dat onze Koningin en de Koningin-Moeder gansch
anders zijn, denken, spreken, handelen dan de auteur dat voorstelt. Wij zeggen dat
niet, - omdat wij niet zijn slecht voorbeeld willen navolgen; - omdat wij beide
Vrouwen en de vraag hoe Zij wèl en hoe Zij niet zijn, buiten het debat willen houden.
Maar dit moet ons toch van het hart: waren Zij inderdaad gelijk de auteur Haar
teekent, wij zouden aan ‘Majesteiten’ van dit slag zelfs in een ‘sprookje’ geen
verheven zending durven toevertrouwen!
H.S.
E d . T h o r n P r i k k e r . Groote Meesters. Zalt-Bommel, H. v a n d e
G a r d e & Co.
De bandversiering - van J a c . F a v i e r - laat ons zien den titel van dit boek: Groote
Meesters gezet midden in een groot vraagteeken en omgeven door al maar meer
vraagteekens. Daarmede is de inhoud ineens gegeven nl. een bespotting van hen die
zich aanmelden of vereerd worden als groote meesters. Nu dat kan wel aardig worden,
want heel wat reputaties worden met kunst en vliegwerk in elkaar gezet en in stand
gehouden; 't is maar de vraag of de parodie, persiflage, of wat dan ook gelukken zal.
En dat is niet het geval. Wel gelukte, schijnt mij, de hoofdfiguur F r e d . v. H u l l ,
wien in zijn qualiteit van kunstkriticus, de rubriek: Kunst van de ‘Avondbode’ ter
beschikking staat, met een onzichtbaar klein salarisje. Maar die niet sterk is moet
slim zijn. In zijn Avondbode doet hij voortdurend ontdekkingen, die hem op de been
houden. Hij ontdekt de groote levende meesters, als Z w e r i k , die uit dankbaarheid
verlotingen voor hem organiseert en zijn schulden betaalt, maar ook den tijdgenoot
van F r a A n g e l i c o , den tot nu toe onbekenden F r a Ve l u t i n i v a n F i e s o l e .
Aan hem wijdt hij zijn leven en zijn talrijke conferences in 't schildersgenootschap
Ars. Aan hem zal hij dan ook zijn rustigen levensavond danken. Want zijn 70ste en
Ve l u t i n i ' s 500ste verjaardag vallen samen! Dus: gala-conference in Ars, waar hij
in Ve l u t i n i zal gehuldigd worden, en hij Nederland zal oproepen tot stichting van
een Velutini-museum, waarvan hij directeur zal zijn. Alles gaat prachtig; Z w e r i k
zal den minister bewerken voor een staatstoelage.... Maar o wee, daar blijkt een

Onze Eeuw. Jaargang 4

166
nieuwe minister gekomen te zijn, die een expert zendt om v a n H u l l ' s ‘echte
Velutini's’ te keuren. De expert behoort niet tot de v a n H u l l -club, verklaart alles
voor boerenbedrog.... en den volgenden dag wordt v a n H u l l dood in zijn stoel
gevonden.
De figuur van v a n H u l l is goed geteekend, maar de andere zijn mislukt.
Z w e r i k is te groot een nul, dan dat men in zijn beroemdheid en almacht gelooft.
Va n H u l l ' s dochter, die gaat inzien dat de kunst een parasiet is der maatschappij,
en dan socialiste wordt, schrijft daarom(?) in de ‘Vaan’ nog vervelender bombast
dan haar vader over Ve l u t i n i in zijn Avondbode.
En de taal? Koffiehuis-sarcasme van: ‘nou, je moet ze kennen zooals ik ze ken!’,
en socialistische preektoon.
Dus geen parodie, geen boertige omzetting en overdrijving van een miskende
waarheid; geen persiflage, geen vlijmscherpe spot die de leugen doodt; geen
boetprediking van heilige verontwaardiging - hoogstens van alles een beetje.
Als parodie te grof, te dik opgelegd; als persiflage niet geestig, als boetprediking
niet ernstig genoeg, staat Groote Meesters terecht in zijn groot vraagteeken. Waarom
geschreven? Ja, waarom???
G.F.H.
I n g e b o r g M a r i a S i c k . Heilig Huwelijk. Naar de vierde Deensche
uitgave door D. L o g e m a n - v a n d e r W i l l i g e n . Utrecht. H. H o n i g ,
1904.
Een nieuw boek van de schrijfster van Loutering dat belooft wat - en dat geeft wat
ook. Geeft zelfs veel, heel veel: heerlijkheden als een individueelen stijl, een
gloedvolle natuurbeschrijving, een stijlvolle karakterteekening, en een paar vrouwen
die een flare van briefschrijven hebben, waarover ieder man zich bijgeloovig zal
verbazen, volkomen overtuigd van de onmogelijkheid hen hierin ooit te evenaren.
Om die vrouwen is 't hier trouwens te doen - en om hun huwelijk. Want dit is het
axioma van dit boek: een ongetrouwde vrouw kan wel tevreden, niet gelukkig zijn.
't Is dan maar de vraag of het huwelijk hun 't geluk zal brengen.
Van de eerste, M a j a , geldt dit volkomen. Door het huwelijk met haren dominee
komt zij tot het leven - en sinds dien is en blijft zij de beminnelijkste propagandiste
voor het alleenzaligmakend huwelijk. Daardoor is het eerste boek van Heilig Huwelijk
één vlotte, zonnige schilderij van jong menschengeluk.
In het tweede boek wordt het huwelijk van haar jongere zuster
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G u d r u n bekeken, veroordeeld en toch niet veroordeeld. G u d r u n , die we reeds
uit het eerste boek kennen als de levendigste en origineelste der zusters, leeft heel
moeilijk voor zichzelve. ‘Want heel binnen in mijn hart, daar zit een groote, zwarte
leegte.’ En haar brave baron, die slechts behoefde te verschijnen om haar te winnen,
kan die leegte niet vullen. Haar huwelijk met hem geeft haar comfort en wat
zinnelijkheid - maar niet het levensgeluk. En nu gaat ze zoeken; en vooral wordt er
zwaar geredeneerd over 't ware huwelijk - en dan is Heilig Huwelijk een pijnlijk,
onwaarschijnlijk boek geworden. Want al dat geredeneer of de kerk het huwelijk
heilig maakt, al dan niet - redeneeringen die trouwens scheef gaan, daar hier èn op
roomschen trant van een sacrament des huwelijks wordt gesproken, dat zelfs in den
orthodox-lutherschen kring waarin we verkeeren, onbekend is, èn een geniaal, maar
allerwillekeurigst geallegoriseer met bijbelteksten elke contrôle onmogelijk maakt
- tracht wel, maar vermag niet ons te doen voorbijzien dat G u d r u n op verboden
paden wandelt, en het allervreemdst is dat nóch zij, nóch een der anderen hiervan
iets merkt.
Want hare verhouding met den schilder L i n d b l a d - die haar de ware liefde
openbaart en schenkt, maar die, als zij hem wil volgen haar dit verbiedt, omdat zij
plichten heeft jegens den baron, en ondertusschen, als hij afscheid van haar neemt,
haar toch niet loslaat - is volkomen abnormaal en sentimenteel.
En dat de vrome en fijn ontwikkelde G u d r u n het geheel behoorlijk schijnt te
vinden dat zij het bestaan en gezelschap van haren man volkomen negeert voor dien
uit de lucht gevallen schilder; en dat nòch haar baron, nòch haar zuster iets van haar
gewaagde zwerftochten, om den ‘echte’ te vinden, bemerkt, is mij van een perverse
naieveteit en van een oneerlijke onwaarschijnlijkheid.
En toch heeft diezelfde Gudrun tot het laatste oogenblik onze volle belangstelling
en gevoelen wij sympathie voor dat lieve kind, dat door zulk diep lijden tot het leven
en de liefde moest komen; ja is ze ons, als een lieve zieke, soms nog wel zoo
sympathiek als M a j a , die de genezing niet van noode had.
Ik hoop hiermede duidelijk gemaakt te hebben hoe gevaarlijk en hoe heerlijk dit
Heilig Huwelijk is. Schadelijk voor hen die de ‘onderscheiding des geestes’ missende,
er maar op los bewonderen, als 't maar frisch en gewaagd en daarbij nieuw-geestelijk
is; verkwikkelijk voor hen die, kunnende genieten van individueelen stijl en
karakterbeelding, daarbij bezonnenheid genoeg behouden om de verwarrende
casuspositie en redeneeringen te verwerpen, maar de
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vele fijne karaktertrekjes van hoofd- en vooral bijpersonen en de soms geestvolle
natuurbeschrijvingen te bewaren als schoonheden, in welker beschouwing men zich
nog vaak hoopt te verlustigen.
G.F.H.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken:
C.E. v a n K o e t s v e l d . Het ontstaan der beginselen en de geschiedenis van
onze politieke partijen. J a c . C. v a n d e r S t a l , Utrecht. 1903.
Dr. H. P i n k h o f . Neo-Malthusianisme en Volkskracht (‘Studies’ in
Volkskracht, No. 6, 1904). Haarlem, D e E r v e n F. B o h n . 1904.
A n n a D o r s a y . Uit een groote garnizoensplaats. Amsterdam, J a c q . v a n
C l e e f . 1904.
J o h a n n a . De Gebarsten Klok. Een woord tot Kranken. Rotterdam, D. v a n
Sijn en Zoon.
Onze Tijd. Half-maandelijksch Tijdschrift onder redactie van A.J.
H o o g e n b i r k . 2e Jaarg. No. 1. Uitgever G.F. C a l l e n b a c h . Nijkerk.
F. H e s s e l i n k . Wetenschap en Onsterfelijkheid. Uitgever G.A.W. v a n
S t r a a t e n , Middelburg 1904.
J. K l e e f s t r a . Brieven over Opvoeding. VI. J. R e d d i n g i u s . Hilversum.
1904.
Dr. J.H. G u n n i n g J H z . Het lam Gods op Golgotha. De zeven kruiswoorden
des Heilands voor de gemeente des Heeren verklaard. Utrecht, G.J.A. R u i j s ,
1904.
H.N. d e F r e m e r y . Handleiding tot de kennis van het Spiritisme. Met
Illustratiën. Bussum, C.A.J. v a n D i s h o e c k , 1904.
F. H e s s e l i n k . Wetenschap en onsterfelijkheid. Middelburg. G.A.W. v a n
S t r a a t e n , 1904.
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Stille bloei
Door Fenna de Meyier.
T i z i a was vroeger dan gewoonlijk opgestaan. Zij stond voor haar open venster en
keek in den tuin, even verlicht door de getemperde stralen van de morgenzon. In dat
zachte, gedempte licht leek het jonge groen van boomen en struiken bijna onwezenlijk
van glans.
Een nauw merkbare geur steeg op uit de seringenboschjes, half uitgebloeid en uit
de bloeiende meidoornstruiken. Zacht streek een koeltje langs de sidderende
rozetwijgen die zich ophieven naar heur raam en waar tusschen, zachtgeel, zachtrood,
de slanke knoppen waasden.
Een enkele vogel floot in de verte. En het blauw van den hemel boven haar was
zoo mild, zoo wijd - een eeuwige schoonheid.
Wat was het stil - zoo vredigstil. Heel in de verte, op den straatweg achter hun
villa, hoorde zij het dof gerol van wielen.
Een stemming kwam over T i z i a als zij ze zelden voelde. Zoo jong, zoo frisch
kwam zij zich voor, zoo vol goddelijken levenslust! Het was haar of de wereld, de
mooie, glanzende wereld voor haar open lag om haar het mysterie van schoonheid
en genot te openbaren. Een jong, moedig gevoel van voor haar geluk te kunnen
vechten,
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doortrilde haar in extase. Het was een stemming. Helaas dat stemmingen niet duren!
Toen zij beneden kwam om te ontbijten, was het al weer voorbij. In het kille
eetzaaltje dat nooit warm te krijgen was, waar de massieve, antieke meubelen, het
koude, statige blauw, het zware zilver op buffet en aanrechttafels haar altijd een
impressie gaven van kilheid, begon zij zich weer te voelen als alle dagen: gedrukt,
vereenzaamd en gedwongen. In deze kamers was haar arme jeugd verbloeid... Vroeg
had zij hare moeder verloren en haar vaders ongetrouwde zuster die de plaats van
die moeder innam, had het kind nooit iets anders ingeboezemd dan angst en afkeer,
een stillen, voortdurenden afkeer die soms gestegen was tot haat. Als kind had T i z i a
zich met heftigheid verzet tegen den kouden, heerschzuchtigen dwang dien tante
G e e r t r u i d a op haar had willen uitoefenen en had dit aanleiding gegeven tot
menige scène die haar zenuwen geschokt en haar kinderziel verbitterd had. Maar
langzamerhand was zij verstandiger geworden en had geleerd naast die vrouw voort
te leven zonder met haar in botsing te komen. Want, o, die tooneelen! - Groote God,
hoe miserabel, hoe klein leek zij zichzelve na zulk een strijd! Bah, vrouwengekijf zij haatte al wat er naar zweemde. Zij vermeed het en ging kalm haar weg.
Langzamerhand had zij zich losgemaakt van alle autoriteit die tante op haar had doen
gelden toen het kind nog zwak was geweest - een kind dat men straft, van wiens
afhankelijkheid men misbruik maakt door het te dwingen en het zijn vrijheid te
ontnemen. Maar Tizia was nu geen kind meer.
Tante G e e r t r u i d a was al aan het ontbijt. Haar koele oogen zagen bespiedend
op in die van T i z i a .
‘Wat ben je vroeg.’
‘Ja, 't was zulk heerlijk weer.’
‘Je hadt zeker hoofdpijn.’
‘Neen tante, gelukkig niet.’
‘O, ik zie 't wel aan je oogen - en 't is geen wonder! Hoe dikwijls heb ik je niet
gewaarschuwd om niet zonder mantel uit te gaan.’
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‘Maar tante...’
‘Ik beweer toch, dat het komt van kou-vatten,’ ging de oude dame beslist voort
en legde haar haakwerk neer om thee te schenken.
‘Heusch, je moet je in acht nemen, T i z i a .’
‘Ja, tante,’ T i z i a greep naar de courant en begon te lezen.
‘Ik ben gisteren op je kamer geweest, kind. Het ziet er daar vrij slordig uit.’
‘Ja, tante, dat kan wel zijn. Is Papa nog niet beneden geweest?’
‘Ik sprak over je kamer, T i z i a .’
‘Tante, u weet, mijn kamer, dat is mijn zaak.’
‘Ik schaam me over je, kind. Zulk een toon tegen mij aan te slaan! O, kinderen
zijn zoo ondankbaar - ondank is 's werelds loon.’ Op dit oogenblik werd de deur geopend en kwam T i z i a ' s vader binnen.
Een korte morgengroet. T i z i a stond op en gaf hem een kus. ‘Dag vadertje. Hebt
u 't weer druk vandaag?’
‘O ja, ik ga straks naar de beurs. G e e r t r u i d a , ik dejeuneer in de stad. - Is er
nieuws?’ Hij had de courant al in de hand; de beursberichten troffen hem het eerst.
‘A propos, A l b e r t is in de stad. Ik spreek hem straks. Misschien breng ik hem
wel mee ten eten.’
‘Wie is A l b e r t ?’ vroeg T i z i a .
‘De pleegbroer van je moeder,’ antwoordde hij kort.
Hij nam de brieven die naast zijn bord lagen en begon ze te lezen.
‘Hij komt uit Indië - hij is zee-officier, maar gaat waarschijnlijk uit den dienst,’
voegde hij er nog verklarend aan toe.
Na het ontbijt vertrok hij haastig. Zoo ging het elken morgen. T i z i a had haar
vader nooit anders gekend dan gepréoccupeerd door zaken, altijd gehaast, altijd
verstrooid.
Hij was geen slecht vader, hij hield van zijn ‘freuletje’, maar hij had zoo weinig
tijd om zich met haar te bemoeien.
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Hij meende in vollen ernst dat zij in G e e r t r u i d a ' s zorgen zoo goed behoed
achterbleef.
Hij was een knap man; intelligente oogen glinsterden achter brilleglazen, oogen
die veel opmerkten in weinige momenten en die met kennis van zaken oordeelden,
maar alleen in de buitenwereld. Want in huis zagen zij niets...
Bij het opstaan reikte hij zijn zuster de hand tot afscheid. T i z i a begeleidde hem
tot de voordeur waar het coupéetje hem wachtte.
‘Toe, vader, geef me nog een zoen,’ smeekten haar lachende lippen, ‘of hebt u
geen tijd?’
‘Ik heb 't druk, freuletje,’ antwoordde hij verstrooid, maar kuste haar een paar
malen op het voorhoofd. ‘Adieu schat.’
‘Dag lieveling, dag beursaanbidder!’
Hij keerde zich even glimlachend om. ‘Wat een nest.’
De palfrenier opende het portier. Een oogenblik later rolde het rijtuig weg.
Wat had ze hem lief! Maar hoe weinig scheen hij die liefde te begrijpen, dat
oneindige verlangen naar innigheid zooals alleen kinderen met eenzame diepe zielen
het voelen kunnen.
Ze had hem zoo lief - maar het was of zij een vreemde lief had.
T i z i a ' s leven op ‘Villa Ruimzicht’ was vrij eentonig. Zij ging nu en dan naar de
stad voor haar lessen in zang en teekenen, of maakte er soms met tante G e e r t r u i d a
visites. Ook in de buurt waren wel eenige families waar zij mee omgingen, maar veel
ging zij niet uit. Vriendinnen had zij niet, wèl vluchtige kennissen. Nu en dan kwamen
er meisjes bij haar logeeren, maar met geen van allen werd zij intiem. Toch waren
er wel bij die ze heel aardig vond, maar ze was meestal te schuw geweest om zich
geheel aan een vriendschap weg te geven. Zij trok zich altijd dadelijk terug zoodra
zij merkte niet begrepen te worden of uitgelachen... Eenzelvig geworden door haar
opvoeding, bleef zij schuw en gereserveerd tegenover ieder die moeite

Onze Eeuw. Jaargang 4

173
deed om in haar zieleleven door te dringen. Men noemde haar ‘koel’ en ‘uit de
hoogte.’ En toch was zij niets anders dan een arm gevoelsmensch dat leed onder de
ruwe aanraking of de koelheid van anderen.
T i z i a ging na het ontbijt in den tuin. Het was een prachtige morgen. De trotsche,
jonge zomerzon straalde in een diepblauwen hemel.
Zij ging de zorgvuldig geharkte paden langs en liefkoozend streek zij over de
struiken waaraan hier en daar de bloesems als feestdos hingen. Een mooie, slank
opgegroeide ahornboom stond in een der hoeken van den tuin en streelde met zijn
zonbeplekte bladeren het tuinhek dat toegang gaf tot den landweg.
Onder den ahorn stond een bank en een tuinameublement. Zij ging zitten en staarde
naar het grillige schaduwspel aan haar voeten.
Dit was haar lievelingsplekje. Het riep bij haar ook de eenige herinnering op die
zij kende in betrekking tot haar moeder. Héel vaag kon zij zich herinneren hoe zij
hier eens gespeeld had en gevallen was en dat zij in moederarmen liefkoozend was
getroost. Dat flauwe beeld van een vervlogen, ver geluk was het eenige wat zij zich
van haar moeder herinnerde. Dikwijls zat zij erover te peinzen. Zij had nooit met
haar vader over de gestorvene gesproken. Niemand had haar ooit iets van dien aard
gezegd, maar een vaste overtuiging had zich in T i z i a ' s ziel geworteld, dat haar
ouders niet gelukkig met elkaar waren geweest.
Hoe en wanneer die vreemde gedachte bij haar was opgekomen, wist zij niet.
Tante G e e r t r u i d a er naar te vragen.... het zou niet in haar opgekomen zijn. Zij
had in haar vroege kinderjaren en later nog veel meer, met zooveel angst er voor
gewaakt dat tante in haar gedachtenleven zou binnendringen, dat zulk een vraag
absurd leek.
Maar zij had vandaag, na het bericht van de komst van dien geheimzinnigen
A l b e r t , wiens naam zij wel eens meer, heel lang geleden, had hooren uitspreken,
een sterker verlangen om te weten, dan anders.
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O, als die A l b e r t kwam en hij bleef logeeren - wie weet of hij haar niet meer
vertellen kon van dat verleden dat haar zoo belangrijk scheen! Het portret van haar
moeder, een levensgroote schilderij in olieverf, dat in een der salons hing, had haar
dikwijls in pijnlijke verwondering gelaten. Een mooie, jonge vrouw in baltoilet, met
een fijn, blozend gezichtje en een vriendelijken, maar ietwat gemaakten glimlach.
Mooie, pikante oogen die met een lichte coquetterie achterom zagen, over den blanken
schouder heen, waar het satijnen mouwtje was afgezakt.
In Papa's studeerkamer hing een kleiner portretje dat haar voorstelde als kind: een
allerliefst figuurtje dat scheen weg te zweven; een rond engelenkopje dat lieflachend,
met oprechte, lichtverwonderde kinderoogen den toeschouwer aankeek.
‘Je moeder was buitengewoon mooi’, had T i z i a 's vader eens gezegd, toen hij
haar vol aandacht naar dat kinderkopje had zien kijken.
‘Mooier dan ik ooit geweest ben of worden zal!’ had zij toen lachend geantwoord
en haastig was zij over iets anders begonnen; verlegen en angstig als zij altijd was
om aan intieme dingen te raken. Vreemd kind! Mocht zij wel ooit klagen dat haar
vader en zij vreemden voor elkaar waren, als zij zelve zoo dom was de enkele
gelegenheid die zich voordeed, zóó af te snijden?
De dag was verder grijs en doodsch in zijn eentonigheid. Tante G e e r t r u i d a
boudeerde en was stiller dan gewoonlijk. Er kwam geen visite.
T i z i a was druk bezig met haar piano toen zij het rijtuig hoorde aanrollen. Vlug
kleedde zij zich voor het diner. Een plotselinge, heftige nieuwsgierigheid had zich
van haar meester gemaakt. Wie was toch die A l b e r t ?
-----------------Hij was een rijzig, knap man met een ernstig bijna somber gezicht, een fijn, donker
snorretje en koele, bruine oogen.
Hij leek haar jong en toch oud, jong van gestalte,
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oud van manieren. Hij kwam met een zachten glimlach naar haar toe. Maar in zijn
oogen las zij verwondering.
‘Lijk ik op mama?’ vroeg zij bevend, bijna onhoorbaar.
Hij schudde 't hoofd en zag haar aandachtig aan.
‘Pardon’, antwoordde hij, ‘ik zou zeggen...’
‘Neen, T i z i a lijkt op mijn moeder’, viel haar vader plotseling in de rede. Hij
scheen dit gesprek te willen afbreken.
‘Ik heb u... je gekend als vijfjarig meisje’, vervolgde A l b e r t met zachte stem.
Het stijve ‘u’ kon hem toch niet goed over de lippen.
‘Was u toen hier?’ vroeg T i z i a gretig.
‘Ja - ik logeerde hier’. Zij zwegen. Het was zoo zonderling elkaar zoo ná te weten en toch elkaar zoo
volslagen vreemd te zijn. Beiden voelden ook bij intuïtie elkanders gereserveerde
natuur als een hinderpaal te meer voor snellere kennismaking.
Zij gingen aan tafel. A l b e r t zag haar voortdurend aan. Hij had zoo iets heel
anders verwacht.
Zijn pleegzusje G e r m a i n e zweefde hem nog zoo duidelijk voor den geest; deze
statige zalen schenen van haar nabijheid nog zoo vol erinnering.
Hij zàg die lachende, behaagzieke oogen, dat verleidelijke mondje, dat gracieuse,
kinderlijke figuur... Zijn eerste gedachte was: arme, leelijke T i z i a ! - Maar toen hij
méer lette op dat aristocratische gezicht, die trekken van distinctie, op haar vorstelijk,
slank figuur, toen begon hij te bewonderen op andere wijze.
Er is een schoonheid die dieper indruk maakt dan die welke alleen onze zinnen
streelt. Er zijn gezichten die mooi zijn door de ziel, de voorname, bizondere ziel die
er zich openbaart. En A l b e r t voelde dit.
‘Dat is een heele tijd geleden dat ik je op den arm droeg’, sprak hij na een poos.
Eerst had hij beleefd, maar ietwat afwijzend op de vragen der anderen geantwoord
omtrent zijn reis, zijn toekomstplannen.
‘Hebt u mij gedragen?’ vroeg zij glimlachend. ‘Ik herinner er mij niets meer van.
Ik ben alles vergeten.’
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‘Benijdbare eigenschap van jonge kinderen.’
‘Benijdbaar?’ - Hij zweeg.
‘Ben je in Arnhem geweest, A l b e r t ?’ vroeg de oude heer met belangstelling,
ofschoon het antwoord hem volmaakt onverschillig was.
‘Ja, bij tante L i e n en oom F r i t s . U hebt die zeker in lang niet ontmoet?’
‘Neen, ik zie die menschen nooit meer. Maar T i z i a , jij kon wel eens naar Arnhem
gaan.’
‘Ja, Papa.’
‘Tante L i e n is een charmante vrouw,’ vond A l b e r t , ‘zij heeft G e r m a i n e en
mij met zooveel liefde opgevoed.’
‘En dat wordt niet altijd geapprecieerd,’ viel tante G e e r t r u i d a droog in.
‘Niet altijd; maar wij hielden toch bizonder veel van haar. Arme tante! Zij heeft
dikwijls verdriet van ons gehad.’
‘Hoe dat?’ vroeg T i z i a .
‘G e r m a i n e , je moeder, en ik waren zoo vreeslijk ondeugend. Ik zie ons nog
allerlei kattekwaad uitrichten...’
T i z i a 's vader begon over iets anders. Zij spraken nu over Indië. A l b e r t wist
veel interessante dingen te vertellen. Toch was hij geen aangenaam causeur. Een
weinig hortend, met vreemd gekozen beelden was zijn taal, stroef en achteloos.
Na het eten werd T i z i a 's vader lastig gevallen door het bezoek van een man van
zaken. Tante G e e r t r u i d a verdween om haar dutje te doen.
T i z i a vroeg A l b e r t om met haar den tuin in te gaan. Hij vond het heerlijk in
de buitenlucht. Het was hem daarbinnen te benauwd geworden. Was het de gewoonte
aan veel frissche lucht die den zeeman bijblijft, of was het 't mooie, doode verleden
dat daar in die eetzaal had rondgewaard en hem de keel had toegeknepen?...
T i z i a leidde hem door de schemerende laantjes naar den ahornboom, nog even
verlicht door de avondzon.
‘Wilt u niet gaan zitten... ja, hoe moet ik u noemen?’ Zij keerde zich met een
verlegen glimlach naar hem toe.
‘Als kind zei je... oom A l b e r t ,’ schertste hij.
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‘Mag ik dat blijven zeggen?’
Hij glimlachte. ‘Klinkt je dat aardig?’ vroeg hij.
‘Ja, er is zoo iets hartelijks in “oom”,’ vond zij opgewekt. ‘En ik ben dat zoo weinig
gewend.’
Hij keek haar onderzoekend aan. Zij schrikte alsof zij iets intiem-vertrouwelijks
gezegd had.
‘Hoe dat?’ vroeg hij zacht.
‘Ik meen... ik heb zoo weinig familie,’ verbeterde zij en werd iets bleeker.
‘Het is hier aardig zitten,’ leidde hij af.
‘O, ja.’
‘Hier zat ik, lang geleden, zoo dikwijls met je moeder thee te drinken, meestal in
een groot gezelschap.’
‘Mama was zeker vroolijk?’
‘O, bizonder vroolijk. Zij was 't middelpunt van een gezelligen kring geestige,
begaafde menschen - ze had altijd logés -’
‘Hoe heerlijk lijkt me dat,’ T i z i a 's hart trilde van een ongekenden weemoed.
Hoe dor, hoe onbelangrijk scheen haar heur eigen leven...
‘Mama was zeker heel gelukkig. Jammer dat zij zoo vroeg stierf...’
‘Weet je niets van je moeder, kind?’ Hij vroeg het bijna medelijdend. Zijn diepe
stem leek haar vol teederheid.
‘Neen, niets... En toch...’
‘Welnu?’
‘Toch verbeeld ik me soms dat haar huwlijk niet gelukkig was.’ Zij was zelve
verbaasd dat die onderstelling, zoo diep in haar ziel begraven, op eens een vorm
aannam en zich in harde woorden uitte.
‘Omdat je vader nooit over haar spreekt?’
Vreemd, zoo was het. Hij had het onmiddellijk begrepen. Die gewaarwording
verbaasde haar.
‘Misschien wel. En toch kon het zijn dat hij te veel leed om te spreken.’
‘Dat kan samengaan, T i z i a .’
Zij zwegen. In de verte begon een nachtegaal te slaan. In de stille avondlucht
trilden zijn reine tonen zoo zuiver,
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zoo vol innige harmonie en smolten samen met het zacht geruisch van den avondwind
in de takken boven hen en het eentonige gemurmel van een fontein.
‘Ik geloof dat je vader in stilte geleden heeft. Maar misschien is hij een man die
op een zeker moment in zijn leven zegt: “Nu heb ik met het gevoelsleven afgedaan.
Voortaan leef ik alleen voor mijn zaken.” In dat opzicht zou hij een gelukkig mensch
zijn. Maar wat weten wij van elkander af? Hoe kunnen wij elkaars innerlijk leven
beoordeelen?’
Hij boorde met zijn stok in den grond en staarde toen voor zich uit.
‘Neen, dat is dikwijls zoo verborgen, dat niemand er ooit toegang verkrijgt,’ besloot
hij eindelijk.
‘En Mama?’ vroeg T i z i a .
‘O, zij gaf zich zooals zij was.’
‘Hieldt u - veel van haar?’ - Het klonk haast onhoorbaar.
‘Ik?!’ - Hij lachte kort. ‘Moet je dat nog vragen, T i z i a ? Als het waar is dat....’
Hij hield in.
‘Waarom spreekt u niet?’ - Zij legde haar hand op zijn arm. Hij keek naar die
tengere aristocratenvingertjes en greep ze plotseling vast.
‘Haár hand,’ glimlachte hij weemoedig en streelde ze zachtkens. ‘Als het waar is,
wilde ik zeggen, dat wie ons het meest doen lijden, ons het naast aan 't hart liggen....
dan, ja dan.... hield ik ontzettend veel van haar....’
De avond was gevallen. De nachtegaal zweeg. Alleen de fontein, de onvermoeide,
murmelde voort.
‘Laten we opstaan,’ vroeg hij, ‘het verleden moeten we laten rusten. Idealiseer je
moeder, kind, dàt is misschien nog het mooiste in ons leven.... de illusie.’
-----------------Dienzelfden avond vertrok hij. Bij het afscheid nemen had hij T i z i a 's vader
halflachend gevraagd: ‘En wanneer komt je dochter in de wereld?’
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‘O, dat weet ik niet,’ had deze verward geantwoord, ‘ze houdt niet van uitgaan, geloof
ik.’
‘O neen,’ viel T i z i a bij. - Maar A l b e r t had het hoofd geschud. ‘Dat moet toch
gebeuren,’ meende hij. - T i z i a begreep het niet. Oom A l b e r t leek haar absoluut
niet de man van de wereld. Waarom wilde hij haar laten ‘uitgaan.’?
Die vraag en nog vele andere préoccupeerden haar. In haar eenzaamheid zat zij
ze uit te spinnen, rafelde zij ze uit elkaar, trok conclusies, verwierp ze en bouwde
weer andere op. Haar gedachtenleven was vervuld van den vreemden man die opeens
in haar leven was gekomen. Hoe zou de verhouding geweest zijn tusschen hem en
haar moeder? Zou hij haar lief gehad hebben - hartstochtelijk lief? En zou hij nu
ongelukkig zijn? Ongelukkig en eenzaam? De eene menschelijke natuur is voor de
andere een levende sphinx. Wij kunnen niets doorgronden, wij vermoeden alleen;
en hoe minder wij van elkaar weten, hoe scherper en helderder ons dikwijls het
karakter van den ander voor den geest staat. Ons oordeel wordt weifelender naarmate
wij meer leeren kennen. Elke bizonderheid die niet valt binnen het kader van ons
vooropgesteld denkbeeld, wordt dan een raadsel te meer.
Zóo was het T i z i a : nu zij zoo weinig van A l b e r t wist, was haar oordeel over
hem vrij beslist; toch voelde zij al zijn complexe natuur en dit verwarde haar.
A l b e r t 's vraag had op T i z i a 's vader indruk gemaakt. Hij begon zich te verwijten
dat zijn kind eenzaam, onopgemerkt voortbloeide, dat ze op deze wijze nooit met
jonge mannen in aanraking zou komen nooit het vrouwengeluk zou kunnen vinden.
Toen hij den volgenden dag van zijn zaken thuis kwam, overlegde hij met tante
Geertruida.
Deze verzette zich heftig tegen zijn plan in Amsterdam te gaan wonen.
‘Laat ze uit logeeren gaan,’ vond zij boos, ‘we hebben families genoeg waar ze
komen kan.’
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's Avonds deelde haar vader aan T i z i a mee dat hij belet voor haar gevraagd had in
den Haag bij zijn zuster.
T i z i a pruilde en toen zij naar bed ging, voelde zij zich bepaald ongelukkig. Oom
C h a r l e s en tante L o t waren haar niet vreemd, hun kinderen kwamen dikwijls bij
T i z i a logeeren, maar toch had zij ze allen altijd als vreemden beschouwd. Alléén
onder vreemden... haar natuurlijke verlegenheid kwam in opstand tegen zulk een
afschuwlijke gedachte.

II.
De zee, de wijde zee... Vóor haar voeten kwamen zij aangerold, de bekuifde
schuimgolven en vielen neer in zilverachtig glinsternet over zand en schelpen. Er
hing een somber gefrons van wolken, die de zee droefgrijs maakte met lange, bruine
vegen.
Een bolle zuidwesten wind woei haar in 't gezicht. T i z i a rilde een beetje en liep
door. Het was nog te vroeg in het jaar voor Scheveningen. Van haar nichtjes was er
ook niemand geweest die lust had gehad met haar mee naar het strand te wandelen.
Een enkele eenzame liep als zij over het natte zand. O, dat heerlijke, frissche, eeuwig
jonge ruischen van de golven! Hoe joegen die wolken en verfden telkens wisselende
tinten op het deinende water. Dat de meisjes daar toch niets voor voelden! Of waren
zij verwend en hadden zij al te dikwijls van de zee genoten?
C l a a r t j e was bijna meegegaan, maar een studie op de viool had haar méer
aangelokt.
Haar gedachten bleven bij het zestienjarige kind, de jongste in het gezin van haar
oom en tante. Met de stille, volhardende zucht tot analyseeren die haar eigen was,
had zij van elk der leden van 't gezin afzonderlijk een studie gemaakt zonder het ooit
te doen blijken. Zij had een fijne opmerkingsgave, een zuivere intuïtie en dikwijls
was een enkel woord, een enkele gevoelsuiting voor haar al een openbaring van het
zieleleven. Maar dikwijls vergiste zij zich ook.
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De menschen zijn zoo gewend uitdrukkingen te gebruiken die niet door hen gevoeld
zijn, dat hun sentiment en dat woord dikwijls niets met elkaar gemeen hebben.
‘T i z i a , jij hier?’ - klonk opeens een stem boven het golfgeruisch en verwonderd
opziende, zag zij A l b e r t voór zich staan. Zij stak hem zwijgend, met een gelukkig
lachje, de hand toe.
‘Wat een toevallige ontmoeting!’ riep hij vroolijk, ‘ik wist wel dat je hier gelogeerd
was en ik was ook van plan, eens bij je te komen, maar....’
‘Waarom hebt u 't nog niet gedaan?’ vroeg zij, opstaande. ‘Zullen we wat oploopen?
't Wordt om te zitten wat koud.’
Zij liepen naast elkaar voort. Hij vertelde met opgewekte stem dat hij uitzicht had
op een betrekking aan wal. Het varen begon hem te vervelen.
‘En ik word ook al een dagje ouder,’ schertste hij.
Zij keek hem glimlachend aan.
Hij leek haar jong, in zijn grijs fantaisiepak, met zijn vluggen elastischen stap.
‘Ja, ik ben hier voor mijn genoegen. Ik ga uit,’ zei ze na een poosje, ironisch. ‘U
hebt uw zin, oom.’
Hij lachte. ‘Ik wist niet dat je vader zoo gevoelig was voor mijn oordeel. Maar ik
ben blij dat het gebeurd is. Je leefde daar te eenzaam, T i z i a . Ik zag dadelijk, dat
het niet voor je deugde. Ik wed zelfs dat je niet eens een aardig vriendinnetje daar
hadt, niemand om eens prettig mee om te gaan.’
‘Neen, niemand. Maar ik had er ook geen behoefte aan.’
‘Dat is onzin, kind, dat meen je niet.’
Zij zweeg, hevig kleurend. ‘Neen, dat is ook zoo,’ bekende zij na een poos, eerlijk.
‘O, ik ben juist zoo geweest als jij,’ vervolgde hij, ‘ik leed onder mijn isolement,
maar ik was te trotsch om het ooit te toonen en ik drong mij op dat ik 't best buiten
menschelijke sympathie kon stellen. - Is het bij jou ook zoo gegaan?’ vroeg hij zacht.
Zij sloeg haar oogen op. ‘Ik heb wel eens gezocht,
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oom A l b e r t , maar de menschen doen dikwijls zoo'n pijn als ze... als ze aan je
intiemer gedachten raken.’
‘En in je gefroisseerde gevoeligheid trek je je terug en lijdt om je onbegrepen-zijn.
Toch is het verkeerd, mijn kind. Als je ouder wordt, zul je ondervinden dat er niemand
is die volmaakt met je kan sympathiseeren; dat is een dwaze, onredelijke eisch. Dieper
moet je durven doorgaan en niet hangen aan de oppervlakte, waar je fijne huid soms
scheurt aan enkele vooruitstekende eigenaardigheden. Op de diepe gevoelstroomingen
komt het aan - of die je sympathiek zijn.’
Zij had aandachtig geluisterd.
‘Maar wat ben ik pedant aan het doorslaan,’ vervolgde hij en T i z i a zag hoe een
licht rood op zijn wangen kwam. Die verlegenheid maakte hem bijna jongensachtig.
‘Wat een heerlijke wind! Wat een prachtige golven!’ ging hij drukpratend door,
‘vindt je die zeelucht niet heerlijk? Zoo frisch, zoo opwekkend! Die veegt alle kleine
gedachtetjes en treurige stemminkjes weg’...
‘Heerlijk!’ stemde T i z i a , diepademend, toe.
‘En hoe bevalt je de familie?’ vroeg hij glimlachend. ‘Is je oom C h a r l e s v a n
L e e d e nog altijd dezelfde correcte, droge bureaucraat?’
‘O ja - ik ben bang voor hem. Hij is zoo ontzettend ordelijk. Hij zou, geloof ik,
elke gedachte, elk gevoel dat buiten de voorgeschreven regels viel, onmiddellijk den
pas afsnijden.’
Hij lachte. ‘En tante - hoe heet ze ook weer?’
‘Tante Lot? - O, die is goed, innig goed voor me. Zij zegt dat ik een zwak gestel
heb en nu word ik verzorgd als een pasgeboren kindje.’
‘Hoeveel kinderen zijn er toch wel?’ informeerde hij.
‘Vijf - drie meisjes en twee jongens. De jongens studeeren in Leiden, die heb ik
nog niet gezien. Van de meisjes vind ik de jongste de aardigste.’
‘Kleine C l a a r t j e ? Ik herinner me dat kind toen ze anderhalf jaar was. Toen
logeerde mevrouw v a n L e e d e bij je moeder op “Ruimzicht.”’
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‘Ja, dat kan wel, nu is ze zestien,’ antwoordde T i z i a verstrooid. ‘Maar o,’ vervolgde
ze levendiger, ‘wat een heerlijke, vrije, verrukkelijk vrije natuur, heeft dat kind! Hoe
ze zóo is opgegroeid onder ooms strenge oogen, is me een raadsel. Ze wordt ook
algemeen beschouwd als een mislukt exemplaar van de opvoeding, waar toch niets
meer aan te verbeteren valt. Begaafd, intelligent, fijngevoelig...’
‘Je dweept al met haar, zie ik.’
Zij was plotseling bekoeld. Zulk een antwoord deed haar altijd onaangenaam aan;
maar nu mengde zich daarin een teleurstelling dat hij, oom A l b e r t , het gezegd had.
Zij keerde zich onwillekeurig een beetje van hem af.
Hij voelde dat hij haar gefroisseerd had, maar deed geen moeite om dat te toonen.
Die overgevoeligheid, die hem zelf als jongen zoo had doen lijden, hij had geleerd
er mee te spotten.
T i z i a begreep hem niet. Zij dacht wel even aan het scheuren van de huid aan
een scherpe oppervlakte die dieper stroomingen bedekte, maar haar stemming was
toch verstoord.
Mevrouw v a n L e e d e had A l b e r t dadelijk ten eten gevraagd toen haar nichtje
met het verhaal van haar ontmoeting thuis was gekomen. Zij herinnerde zich den
pleegbroer van haar schoonzuster G e r m a i n e nog heel goed. Indertijd dacht zij en iedereen - dat A l b e r t met een ongelukkige liefde voor het jonge vrouwtje naar
Indië was vertrokken. Deze herinnering mengde een gevoel van romantisch medelijden
bij de vriendelijkheid die zij hem betoonde. Toen hij binnen kwam en haar de hand
drukte, voelde zij zelfs tranen in de oogen...
Met een correcte buiging beantwoordde A l b e r t den stijfbeleefden groet van
mijnheer v a n L e e d e .
Een stille antipathie had indertijd tusschen die twee mannen gehangen en nu zij
elkaar terug zagen, voelden zij onmiddellijk dat die eer toe- dan afgenomen was. T i z i a stelde A l b e r t aan de meisjes voor, eerst aan H e r m a n c e , een mooie
verschijning met koele manieren,
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dan aan M a r y , de blonde, zachte, ‘anspruchlose’; eindelijk aan C l a a r t j e , die
door haar vlecht en korte rokken nog geoordeeld werd ‘kind’ te zijn. Het ‘kind’ begon
dadelijk hem te bestormen met een stortvloed van vragen, hetgeen haar een
bestraffenden blik van haar vader kostte, waaraan zij zich echter niet scheen te storen.
T i z i a en mevrouw v a n L e e d e waren zijn tafelburen. Mevrouw v a n L e e d e
bracht het gesprek op ‘Ruimzicht.’ Zij was zoo blij dat T i z i a bij haar was gekomen;
zij had altijd ‘zoo'n medelijden met het arme kind, dat daar alléén...’
‘O neen, tante, ik was niet te beklagen!’ viel T i z i a haastig uit. Zij vond het
onaangenaam beklaagd te worden. Zij kleurde een beetje.
A l b e r t zat haar voortdurend aan te kijken. Hij vond dat zij er van avond goed
uit zag in haar doorschijnend zwart kleedje. Iets onzegbaar teêrs lag er in haar
verschijning dat hij nòch bij de robuste H e r m a n c e , nòch bij de naïve, eenvoudige
M a r y , nòch bij 't drukke, levendig gesticuleerende C l a a r t j e vond. - Wat was er
toch in haar stil, ernstig gezichtje, in de rustige bewegingen van haar smalle handjes,
in de zachte lijnen van haar mond, dat hem op eens innig de ziel trof?
Hij praatte gezellig door met mevrouw v a n L e e d e over oude kennissen en
T i z i a luisterde toe.
Maar telkens, als hij haar aankeek, kreeg hij denzelfden indruk als daar straks.
Een zieletrilling - ja, zoo was 't - een zieletrilling. Hoe vreemd - was 't dan toch
omdat zij een kind was, al leek zij niets op haar moeder, van G e r m a i n e - de vrouw,
die hij zoo smartelijk, zoo hevig had lief gehad met al de onstuimigheid van zijn
twintig jaren? Wat had zij vaak gelachen en gespot om die liefde en hem pijn gedaan
met dien spot - om toch, als ze bedroefd of eenzaam was, hem terug te roepen en om
zijn liefde te smeeken als een kouwelijk kind om warmte... Haar jong egoïsme had
zijn jongelingsjaren bedorven - had telkens dieper die smartelijke liefde hem in de
ziel gedrukt, dat hij 't
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soms uit had geschreeuwd van pijn en bittere ellende... O God, wat had zij hem
geplaagd en gebruikt - tot hij eindelijk in wilden trots was opgestaan en haar tirannie
had afgeschud... Toen was hij naar Indië gegaan.
En nu dit kind - hij was toch niet op 't punt zich weer weg te geven aan een
noodlottige liefde - weer zijn ziel uiteen te doen scheuren door een vrouw?!... Hij
was van nature te veel een wijsgeer, te veel intellectueel ontwikkeld om bittere
gedachten te hebben - maar die wonde plek in zijn bestaan was in staat hem met een
woesten golf van bitterheid te verblinden...
Neen - hij wilde geen vrouw meer liefhebben...
Die handjes - dat waren G e r m a i n e s handjes. Hoe vaak had hij ze vroeger gekust
en aan zijn borst gewarmd als ze schreide of boos was. Die handjes had hij afgodisch
lief gehad! En nu lagen ze daar op tafel, als twee levende bloemen en behoorden aan
een ander - aan G e r m a i n e s kind...
‘O ja, het reizen heeft een grooten invloed op het karakter,’ zeide hij en merkte
niet dat tante L o t hem verwonderd aanzag, om zijn antwoord dat absoluut niet paste
op haar vraag.
Maar A l b e r t D u r o y was altijd zoo'n vreemde jongen geweest. Wat had
G e r m a i n e haar daarover niet een rare verhalen gedaan! Arme jongen, was hij
maar getrouwd - dan zou hij wel anders en beter geworden zijn!
‘Vindt u dat heusch?’ vroeg T i z i a , daar zij zag hoe perplex tante stond.
‘O ja. Als men zooveel ziet, de wereld van zooveel kanten leert beschouwen - in
gaat zien hoe betrekkelijk alle moraal, alle esthetica, alle godsdienst is - dat maakt
toch onwillekeurig indruk, nietwaar? Ieder mensch ondergaat den invloed van zijn
omgeving.’
‘Sommigen meer dan anderen,’ vond T i z i a .
‘Dat is waar. Maar eenvoudig blijft toch niemand. Onze natuur wordt
gecompliceerder naarmate wij meer van de wereld leeren zien.’
‘Maar er zijn ook menschen die reizen zonder dat ze
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ooit leeren zien!’ riep C l a a r t j e opeens van het andere eind van de tafel.
‘Bravo!’ lachte A l b e r t .
‘Het is niet noodig, C l a a r t j e , je over de tafel heen in het gesprek te mengen,’
vond haar vader streng. Er kwam een kleine, kille stilte.
‘Houdt u veel van reizen?’ vroeg M a r y vriendelijk.
‘Ik? - Ik smacht er naar eindelijk eens aan wal te mogen blijven. Ik begin naar een
eigen thuis te verlangen,’ antwoordde A l b e r t .
‘Dan moet je gaan trouwen,’ schertste mevrouw, maar met zulk een
weemoedig-vriendelijken blik dat hij uit haar oogen meende te lezen: ‘Arme jongen,
kun je nog altijd niet vergeten?’ Die gedachte maakte hem ongeduldig.
‘Dat ben ik ook van plan,’ zei hij bruusk.
Toen kon hij op eens in aller oogen die naar hem opgeheven werden, lezen, dat
zij zijn verklaring voor ernst hielden.
Alleen T i z i a hield de oogen neergeslagen.
Na het eten kwamen eenige jongelui en meisjes theedrinken, en H e r m a n c e , die
tot nu toe zwijgend, bijna dédaigneus naar het gesprek van de anderen geluisterd
had, begon op eens met levendigheid de honneurs waar te nemen. Zij was een van
die vrouwen die pas opleven in gezelschap van mannen en die haar beminnelijkheid
bewaren voor hen die zij behagen willen. A l b e r t voelde dat zij hem beschouwde
als te oud voor haar veroveringsplannen. Een poos voelde hij zich ook oud, te oud
voor dit jonge, levendige gezelschap met zijn vroolijke maar nietsbeduidende
conversatie.
Hij zonderde zich af en begon een gesprek over politiek met den gastheer. A l b e r t
redeneerde een half uur, voelde toen dat het woorden bleven die niets uitrichtten,
zag weer voor de honderdste maal in hoe onvruchtbaar dergelijke discussies zijn en
begon zijn geduld te verliezen bij de langdradige uitleggingen, van v a n L e e d e
over de opvattingen van de kiezers.
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‘Papa, laat meneer D u r o y niet zulke vervelende dingen met u praten,’ riep
C l a a r t j e op eens, ‘toe, vader, laat hij ons liever wat op de piano voorspelen.’
‘Kind, je moet naar bed, het is half tien,’ antwoordde v a n L e e d e , op zijn horloge
zien.
‘Neen, dat is nu maar onzin,’ vond zijn dochter, ‘toe, meneer D u r o y , speelt u
ons iets voor.’
‘Speel jij liever zelf wat,’ ried v a n L e e d e . En tot A l b e r t : ‘Ze speelt heel goed
viool.’ - Er blonk trots in zijn oude, doffe oogen. Hoe streng hij tegen haar scheen
op te treden, C l a a r t j e was zijn oogappel, zijn glorie.
De stemmen van het gezelschap daalden toen C l a a r t j e haar viool aan den
schouder lei en zacht begon te preludeeren.
Zonder iemand aan te zien, met haar schitterende oogen over de menschen heen
starend, begon ze te spelen.
Wilde melodieën bruisten opeens door de stilgeworden kamers, klagend, schreiend,
dan overgaand in juichend zingen. Toen ontspon zich een fijne, enkele melodie die
hoogop begon te sidderen. Men applaudisseerde uitbundig toen het kind met een
hoogroode kleur geëindigd had.
T i z i a zat alleen in de serre, die achter de helverlichte suite lag, in een rieten
stoel, tusschen bloeiende planten en palmen en staarde in den schemerdonkeren tuin.
Het gezelschap van de jongelui intimideerde haar altijd een beetje en nu was zij blij
dat zij het even had kunnen ontsnappen. Zij dacht aan het spel van C l a a r t j e . O,
zulk een instrument te bezitten en de macht te hebben daarop zijn ziel in klanken uit
te drukken! Welk een gezegende gave bezat elk artiest...
En toch - bezat zij die gave - zou zij dan durven uitdrukken wat haar soms bewoog?
‘Wat zit je hier alleen?’ klonk het opeens naast haar.
‘Mag ik even bij je komen zitten?’
‘Zeker, oom A l b e r t .’
‘Waar dacht je aan?’ - vroeg hij zacht, na een pooze van zwijgen.
‘Aan C l a a r t j e 's spel. Hoe heerlijk het moet zijn, als men zich zóo kàn - en durft
uiten.’
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‘Dùrft?’ vroeg hij nadrukkelijk, ‘een artiest denkt niet aan “durven” of “niet durven.”
Hij geeft weer wat hij voelt, omdat hij niet anders kan. Wat kan het hem schelen of
de menschen hem begrijpen? Hij staat boven hun goed- of afkeuring. Zóó verbeeld
ik het me tenminste.’
‘Ja, ja,’ beaamde zij droomend. ‘En toch - ik ben geen artieste, maar...’
‘Wel?’ Zij zweeg. ‘Waarom zeg je 't nu niet?’ vroeg hij en greep haar hand, ‘ben je zóo
bang iets te zeggen? Beschouw mij toch als je vriend.’
‘Een vriend?’ Zij keerde haar gezicht naar hem toe en glimlachte verlegen. ‘Ik
zou graag een vriend willen hebben, ik heb nooit vriendschap gekend,’ eindigde zij.
‘Beschouw mij dan als een vriend, dien je volkomen kunt vertrouwen.’ - Hij wist
zelf niet waarom hij zoo sprak - maar een innig gevoel van teederheid voor dat
eenzame kind had hem die woorden ingegeven.
Hij zag haar fijnzwart figuur in den rieten stoel, waarboven haar bleek gezichtje
met de zachtblonde haren als glansde... Hij drukte haar hand nog eens en liet die toen
los.
‘Verwacht niet te veel van mijn vertrouwen,’ zei ze eindelijk na een poos, vergeefs
zoekend naar een woord dat haar vreemde ontroering zou vertolken. ‘Het is voor mij
zoo moeilijk om me uit te drukken - ongewoonte, denk ik’...
‘Begin je hier al wat meer te wennen?’ vroeg hij belangstellend.
‘O ja - en ze zijn allemaal lief voor mij.’
‘Dat verwondert mij niet.’ Hij zag haar aan met een vreemden glimlach, half van
weemoed, half van teederheid. Zij voelde zich zonderling bewogen.
Op dit oogenblik liet zij haar waaier vallen. Hij bukte om dien op te rapen en raakte
met zijn hand aan de hare. Onbewust greep hij haar smal wit handje vast. Een gevoel
van geluk, getemperd door een vreemden weemoed doorvloeide zijn ziel. Zij zagen
elkaar aan en glimlachten.
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III.
Het was of T i z i a een nieuw leven inging.
De wereld leek haar mooier, de lucht zachter en lieflijker, de natuur, die zij toch
altijd zoo had lief gehad, een bron van genot en schoonheid die nooit scheen uitgeput.
Tegelijk met haar hart ontwaakte ook haar geest. Nog nooit had zij zooveel en met
zoo'n aandacht gelezen, nog nooit zich zoó geïnteresseerd voor het oude den Haag,
sedert oom A l b e r t haar op een wandeling verteld had hoe aardig hij het altijd
gevonden had om daarover te lezen.
Oom A l b e r t had gezegd dat het niet goed was alleen voor zichzelf te leven, zich
af te zonderen van de maatschappij. T i z i a zocht nu telkens de menschen - overwon
haar schuwheid, trachtte hun goeden of amusanten kant te zoeken en te waardeeren.
Zoodoende ontving zij sympathie en hartelijkheid waar ze vroeger niets dan koelheid
of onverschilligheid meende te vinden. Zij voelde zich gelukkig, innig, jubelend
gelukkig. Als kind had zij ernstig geloofd en had ze geleerd God te danken voor elke
weldaad - later was dat zoete kindergeloof, dat lief-zachte aanbidden verdwenen maar thans kwamen er oogenblikken dat zij er naar smachtte iemand te danken voor
wat ze voelen kon, in een kerk binnen te loopen en er op de knieën te vallen in een
wijde, oneindige verteedering...
Alles wat er gesluimerd had in haar kinderziel ontwaakte en bloeide op in den
glans van haar geluk - het was als een lente van zielebloesems, een ontkiemen van
jong lentegroen. En zij had hem lief. O hoe wijd, hoe groot, hoe alles omvattend was
die liefde - een eenzaam hart dat nooit iets had weggegeven van zijn innigste
teederheid en dat nu in eén mooie, genereuze gave alles weg schenkt!
Zij leefde op de dagen dat zij hem zag.... En hij kwam dikwijls. Toch bleef hun
verhouding uiterlijk dezelfde. Uiterlijk bleef ze dezelfde, ook tegen hem. Haar
woorden klonken haar soms zoo vreemd in de ooren - zoo weinig waren zij de uiting
van wat daar bruiste, juichte, opzong
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in haar gelukkig hart. Nooit zou ze iets kunnen zeggen van wat er omging in haar
ziel - die forsche, blijde ommekeer in haar innerlijk leven zou ze moeten verbergen
tot het einde - meende zij....
Soms dacht zij te zullen stikken in het gevoel alles te moeten opsluiten in haar
opspringend hart - maar zelfbeheersching was eén geworden met haar natuur en zij
bleef sterk haar gevoel beheerschen.
Op een mooien zomerdag kwam A l b e r t haar halen voor een wandeling. Zij was
bezig tante L o t en H e r m a n c e te helpen aan naaiwerk; zij was altijd handig
geweest in toilet-aangelegenheden en had die gave nog meer ontwikkeld sedert zij
bij haar tante logeerde. C l a a r t j e moest naar een partijtje en had een nieuw
japonnetje noodig en T i z i a had haar beloofd dat ze er een voor haar zou knippen
en ontwerpen.
‘T i z i a , je bent een engel dat je 't doet,’ prees C l a a r t j e die even binnen kwam
wippen en haar een zoen gaf. ‘Weet je dat je oom er is? Hij wacht op je in 't salon.’
‘Maar kind, waarom heb je dat niet eerder gezegd?’
Tante L o t schrikte op.
‘Wat onbeleefd zal hij ons vinden! Kan hij niet even hier komen, Mama?’ vroeg
Hermance.
Toen A l b e r t binnenkwam, trof hem een allerliefst tooneeltje. Het zonlicht dat
in de door plantengroen schemerige serre naar binnen viel, vermooide ook de groep
die om de lange tafel bezig was zachtgeel doorschijnend gaas te knippen. Het
lichtblonde haar van T i z i a glansde als het aureool om de madonnahoofdjes op de
schilderijen van Botticelli. Dezelfde rustige, voorname vroomheid van die vrouwen
vond hij ook op haar gezicht, dat zachtjes kleurde, toen ze hem aan zag komen.
Zou zij hem liefhebben? - Het was dezelfde dwaze, telkens met bittere
zelfbespotting terug geduwde vraag, die opeens weer opsprong in zijn ziel...
‘Ga je mee, T i z i a ?’ vroeg hij, ‘of kan je hier niet gemist worden?’

Onze Eeuw. Jaargang 4

191
‘O, ze kan best meegaan,’ zei tante L o t in gulle, moederlijke vriendelijkheid, ‘'t is
zulk prachtig weer, 't is haast zonde om thuis te blijven.’
‘Gaat u dan mee?’ vroeg hij.
‘O neen, ik heb 't te druk en H e r m a n c e en ik moeten straks boodschappen
doen.’
‘Dan zal ik me maar klaar gaan maken,’ zei T i z i a met een trilling van geluk in
haar stem, die hij onwillekeurig navoelde.
‘Doe dat.’ - Hij zag haar tenger, mooi figuur lang na.
‘Wat een allerliefst kind is ze toch,’ prees tante L o t , ‘en veranderd als ik haar
vind - zooveel menschelijker en sociabler.’
‘Daar hebt u alle eer van,’ meende A l b e r t .
Zij lachte gevleid.
‘Ik kwam haar eigenlijk halen,’ vervolgde hij met zijn stok spelend en vermijdend
haar aan te zien, ‘omdat ik niet lang meer hier denk te blijven en nog eens met haar
wou wandelen voor ik weg ging.’
‘Ga je weg?’ Tante L o t was buiten adem van schrik.
‘Ik kan misschien... een betrekking krijgen in Batavia.’
‘In Indië... maar A l b e r t ...’
‘Ja, mevrouw, in Indië.’ - Hij had met groote inspanning gesproken en wreef zich
het voorhoofd met zijn zakdoek.
‘'t Is hier warm,’ zuchtte hij.
‘Mijn God, ik begrijp er niets van,’ murmelde de goede tante Lot, ‘ik dacht dat je
zoo graag hier zou blijven.’
‘Ik zou hier ook graag blijven,’ antwoordde hij verward.
H e r m a n c e had hem zitten aankijken met een spottend, bijna minachtend lachje.
‘H e r m a n c e - kind - hoe vin je dat?’ zuchtte mevrouw.
‘Nou - meneer D u r o y zal er wel zijn redenen voor hebben,’ zei ze malicieus.
Op eens kreeg hij het benauwende gevoel dat zij hem doorzag. Hij begon druk te
praten over allerlei. -
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Een oogenblik later kwam T i z i a binnen.
‘Zullen we gaan?’ vroeg ze rustig, ofschoon zij trilde van zenuwachtig blij-zijn.
Zij was voornaam, bijna mooi in haar donkergroen voorjaarstoilet met een mooien,
zacht belijnden zomerhoed waarop anemonen trilden.
De eerste oogenblikken liepen zij zwijgend door. Het huis stond op de
Koninginnegracht en onwillekeurig gingen zij den weg op naar het Bosch.
‘Tizia... kind,’ zei hij eindelijk, ‘ik heb je afgehaald om je iets te vragen... te
zeggen... bedoel ik.’
Haar hart begon angstig wild te kloppen.
‘Laten we wachten, oom, tot we in 't bosch zijn,’ vroeg zij met bleeke lippen.
‘Goed, kind.’ De hooge boomen om het Hertenkamp stonden trotsch, met breede kruinen tegen
den heerlijken zomerhemel, zoo blauw, zoo diep in eindeloosheid - en waarin enkele
witte wolken dreven als mystieke zwanen. Een smaragdgroen tapijt van weelde en
lust, bespikkeld met madelieven lag er voor hen uitgespreid, waarop de helderoogige
herten dansten, slank van pooten, rap en licht van beweging.
‘O, wat is het hier mooi!’ riep T i z i a , onwillekeurig met meer vuur dan haar
gewoonte was. Zij zette zich neer op een bank en staarde in verrukking voor zich
uit.
‘T i z i a - het leven is mooi - maar - ook treurig.’
‘Hoe komt u er bij?’ Zij keerde zich bruusk om en keek hem aan met verbazing.
Haar zacht gekleurde wangen, haar levendige, jonge oogen, haar mooi gezond
lichaam, alles scheen verontwaardigd hem te weerspreken. Maar hij zweeg, somber.
Nu viel het haar op dat hij er slecht uit zag, bleek, met diepe kringen om zijn oogen.
Zij schrikte en verweet zich het niet eerder gezien te hebben.
‘Hebt u iets... iets wat u hindert?’ vroeg ze snel.
‘Ik moest je iets zeggen... daar straks nietwaar? Het valt me moeilijk kind - want...
mijn God, ik kan de woorden niet vinden... van morgen wist ik nog hoe
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ik 't zeggen zou - maar bij God, ik weet het niet meer!’ besloot hij hartstochtelijk.
Zij had hem nog nooit zoo hooren spreken.
‘Is 't niet beter, dat u 't maar gewoon zegt - en dadelijk?’ vroeg zij zacht.
Hij wachtte even, om een paar menschen die voorbij drentelden, toen zei hij zacht
en snel: ‘Ik ga weg, T i z i a . Ik moet weg.’ ‘Weg?!’ - Hij zag in haar oogen die star en vreemd in de zijne blikten.
Zij begon te trillen, maar hield zich goed; haar zelfbeheersching was te krachtig
nog.
‘Moet u weg?’ vroeg zij nog eens, bijna rustig.
Hij keek haar aan met een blik die dalen wou tot in 't diepst van haar ziel. O God,
één schaduw van weifeling, van smart, en hij had haar alles gezegd - al zijn strijd,
al zijn ellende - en àl zijn liefde.
Maar zij weerstond vast en kalm zijn blik.
Teleurgesteld wendde hij zijn oogen af. Zij had hem niet lief - het was maar een
spel geweest van zijn krankzinnige verbeelding.
‘Ja, ik ga weg,’ zei hij met vlakke stem, ‘het is beter... een mooier betrekking...
en ik moest ook eens een verandering hebben.’
Zij zweeg. Haar kracht brokkelde weg. Haar oogen begonnen te branden - haar
hart zwoegde snel. Zij moest iets zeggen - maar wat? Vergeefs pijnigde zij zich af
een woord te zoeken. Hoe vreemd zou hij haar zwijgen vinden - zij moest iets zeggen,
ze moèst - maar ze kòn niet, kòn niet. Het was te fel, te snel gekomen - het was als
een val onder een rijtuig, een smak op den grond... men duizelt en weet nog niet goed
waardoor...
Zij stond op, in een onwillekeurige behoefte aan beweging.
Hij volgde haar voorbeeld en zwijgend gingen zij verder. In zijn ziel stormde het.
‘Laten we naar huis gaan,’ vroeg zij met bevende lippen. Die wandelaars, dat
zonnelicht, alles begon haar
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te hinderen. Zwijgend liepen zij naar de Koninginnegracht terug.
Tante L o t en H e r m a n c e waren uitgegaan.
In de groenschemerige serre was het stil en rustig. ‘Laten we hier wat gaan zitten,’
zei ze en nam hem bij de hand.
Hij nam plaats tegenover haar.
‘Waarom gaat u eigenlijk?’ vroeg zij opeens, maar vermeed het hem aan te zien.
‘Mijn God,’ viel hij opeens uit...., ‘als ik was zoo als jij - dan bleef ik! O, wat
benijd ik je, o, wat benijd ik je, T i z i a ! Ik heb je leeren kennen en ik weet hoe je
bent - zoo rustig, zoo voornaam in je denken en in je doen. Jij weet altijd waar je
plicht zal liggen - en al zul je momenten hebben van zwakheid, omdat je menschelijk
bent zooals wij allen.... toch zul je weten waar je heen moet en je zùlt er ook heen
gaan, je zúlt het bereiken, dat hooge, dat je je hebt voorgesteld.... Je zegt wel eens,
zoo kinderlijk lief, dat ik je veel geleerd heb, maar wat is dat? het mooiste en
krachtigste in je heb je alleen aan jezelve te danken. Ik heb je alleen in de wereld
leeren leven - meer niet. O kind, wat heb ik je benijd om wat jij hebt en ik niet,
ondanks mijn bittere ervaringen: dat vaste, dat kalme. Jij, jij bent altijd in evenwicht.
Jouw ziel kent die slingeringen niet, die vreeslijke twijfel aan zichzelf, dat rustelooze
zoeken naar wat je plicht is.... o mijn God, ik heb zoo gezocht - en telkens als ik
meende gevonden te hebben, begon de twijfel weer....’
‘Ik begrijp u niet.’ ‘Neen, T i z i a , hoe zou je? Wat weet je van die afschuwlijke folteringen die me
de laatste dagen gemarteld hebben om te weten wat ik doen mòest? wat ik doen
mòcht? Wat weet jij van die pijn, die liefde heet?’ - Zij schrikte als had een scherp wapen haar ziel geraakt.
Even zwegen ze in pijnlijke, ondraaglijke stilte.
‘Omdat... ik zwijg... denkt u dat! Omdat ik niet kàn spreken!’ sprak zij eindelijk,
met moeite.
‘Wat?!’ Hij stond op en greep haar ruw bij de handen.
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‘Wat wou je daarmee zeggen?’ vroeg hij zenuwachtig, ‘spreek dan toch, kind!’ Hij
deed haar pijn met zijn greep.
‘O, mijn God.... moet ik.... 't dan zeggen.... Jij denkt dat ik niets voel - omdat ik
me niet uiten kan! Jij denkt dat ik kalm en vast ben - onverschillig en koud, omdat
ik.... niet zeggen kan wat er in me omgaat! A l b e r t , ik ben niet die jij denkt....’
Haar oogen stonden vol heete tranen. ‘Je benijdt me!’ riep ze bitter, ‘je gaat weg
en je benijdt me nog!’
Hij stond onbeweeglijk voor haar. Het duizelde hem een oogenblik.
‘Ik begrijp je niet,’ antwoordde hij op zijn beurt.
Toen boog hij zich tot haar over en nam haar hoofd tusschen zijn handen. ‘Heb je
verdriet, mijn arme lieveling? Mijn arm kind?’ vroeg hij heesch.
‘A l b e r t , ga niet weg!’ snikte zij in wanhoop.
Toen vloog een zonnig licht in zijn sombere oogen.
‘M'n lief kind!’ Hij knielde bij haar neer en trok haar schokkend hoofd aan zijn
borst. ‘Huil nu maar uit,’ suste hij, ‘want straks zullen wij gelukkig zijn, heerlijk
gelukkig! God weet of ik je twintig jaren mag binden aan mijn oud, mijn somber
leven....’
Zij trok haar hoofd terug en zag hem aan met hel schitterende oogen, stralend van
innig liefdegeluk.
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Onze plicht in Indië
Door Dr. E.B. Kielstra.
‘Het is schoon, koloniën te bezitten; schooner is het, ze te behouden’. Dit woord zal
sommigen in de laatste maanden wel eens in de gedachten zijn gekomen, wanneer
zij de pleidooien lazen of hoorden van hen, die van oordeel zijn dat wij te veel
koloniën hebben en maar goed zouden doen daarvan een deel te verkoopen of althans,
tegen beding van zekere voordeelen, aan eene andere mogendheid af te staan; deze
zou dan kunnen doen wat ons te bezwarend schijnt. Wij hebben, aldus is hunne
redeneering, reeds de handen vol; er wordt reeds alles van onze personeele en
materieele krachten gevergd om op de eilanden Java, Sumatra en eenige kleinere,
een bestuur te voeren dat rust en orde handhaaft, de landstreken tot ontwikkeling en
de bevolking tot welvaart brengt; laat ons onze krachten dààrop concentreeren, en
aan anderen overlaten Borneo, Celebes, Nieuw-Guinea, de Timor-Archipel en al wat
daar tusschen ligt.
Er is in die redeneering wel iets verleidelijks, ten minste voor zwakke naturen, die
tegen inspanning en soesah opzien. De nadeelen, ook in moreelen zin aan de
uitvoering van hun voorstel verbonden, tellen de ontwerpers licht; naar de meening
der hoofden en bevolkingen op genoemd, uitgestrekt gebied vragen zij niet; zij
erkennen, dat men
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uitzonderingen zou moeten maken, bijvoorbeeld voor de Minahassa, wat de
verwezenlijking hunner plannen niet gemakkelijker maken zou; met onze koloniale
geschiedenis houden zij geen rekening, evenmin als met de contracten, gedurende
drie eeuwen met tal van vorsten en hoofden gesloten, welke contracten wel jegens
ons, maar niet jegens eene andere Europeesche mogendheid bindend zijn.
In de Maart-aflevering van dit Tijdschrift hebben wij getracht, de aangevoerde
argumenten in hoofdzaak te weerleggen. Maar het schijnt ons niet onnut, nog
eenigszins uitvoerig deze vraag te behandelen: is het waar, dat onze middelen ons
niet toelaten, voort te gaan op den tot dusver gevolgden weg, en onze bemoeiingen
met de Buitenbezittingen geleidelijk, ten bate van land en volk, uit te breiden?
Die vraag werd in ons vorig artikel slechts met een enkel woord aangeroerd; na
een kort historisch overzicht kwamen wij daar tot de slotsom dat, na hetgeen in de
negentiende eeuw reeds in Indië was gedaan, eene verklaring van onmacht voor de
toekomst zeker niet gerechtvaardigd zou zijn.
De lessen der geschiedenis zijn, en worden, veelvuldig verwaarloosd; maar met
dat al blijft het woord van Vo n S c h l e g e l waar: ‘Der Historiker ist ein rückwärts
gekehrter Prophet’, - geen beter onderwijzeres dan de ervaring!
Laat ons dus nagaan, wat die ervaring in de XIXe eeuw heeft geleerd.
Toen in 1816, het gezag over onzen Indischen Archipel weder uit de Britsche in
Nederlandsche handen overging, waren onze krachten gering: het leger was klein en
zwak; geschikte ambtenaren waren er weinig; en geld.... De Commissarissen-Generaal,
die de koloniën moesten overnemen en daar alles hadden te regelen, kregen twee
millioen gulden mede; het budget, voor geheel Indië, bedroeg voor het jaar 1817
omstreeks 18 millioen (tegenwoordig 160, of daaromtrent.)
In den gedachtengang der hervormers van onze dagen zou het wel voor de hand
hebben gelegen dat men toen aldus had geredeneerd: met onze bijzonder beperkte
middelen
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hebben wij reeds alle denkbare krachten noodig om van Java, eenigszins ten minste,
te maken wat er van te maken is; alle Buitenbezittingen te zamen hebben noch voor
het bestuur, noch voor den Nederlandschen handel eenig belang; laat ons die aan
hun lot overlaten of, als eene andere mogendheid ze wil hebben, laat zij ze nemen.
Wij zijn toch nooit bij machte, er rechtstreeks of middellijk voordeel uit te trekken
of er iets goeds tot stand te brengen.
Maar men heeft er toen niet aan gedacht, op die wijze te spreken. De Indische
Regeering heeft er naar omstandigheden, soms met te veel, soms met te weinig ijver,
inconsequent ook, naar gestreefd, haar gezag geldend te maken, óók op de
Buitenbezittingen. Zij is daarin thans, wanneer men tal van kleinere eilanden en
landstreken buiten sprake laat, het verst gevorderd op Sumatra. En nu is onze meening
deze: even goed als men er, alles te zamen onder ongunstige omstandigheden, in
geslaagd is op nagenoeg het geheele eiland Sumatra het Nederlandsch gezag duurzaam
te vestigen, rust en orde te verzekeren, ontwikkeling en welvaart te bevorderen in de
negentiende eeuw, - even goed, neen, veel beter, omdat wij over meer personeele en
materieele krachten beschikken en vroeger begane fouten kunnen vermijden, zal
hetzelfde kunnen gedaan worden op een ander deel der Buitenbezittingen in de
twintigste eeuw en daarna. De taak, ‘ons door de historie op de schouders gelegd,’
is zwaar, zeker; maar er is geen reden om thans bij de pakken neer te zitten en onze
onmacht te belijden, nu wij er ons op kunnen beroemen, in de XIXe eeuw, onder
anderen op Sumatra, een goed deel van die taak te hebben afgewerkt.
Die geschiedenis van Sumatra in de laatstverloopen eeuw is in hooge mate leerzaam.
Zij kan op menige bladzijde feiten aanwijzen, die ons bestuur niet tot eer strekken;
meermalen is te lang geaarzeld voordat men besloot te doen, wat toch noodig was;
soms is de kleinmoedigheid, eene andere maal de overmoed aan het woord... maar
met dat al, wanneer men al het goed en kwaad te zamen neemt,
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slaat de balans zeer beslist ten voordeele van het eerste over, en kan men wel gerust
verklaren: wij mogen trotsch zijn op al wat op Sumatra is gedaan, ons optreden daar
is land en volk ten zegen geweest!
Wanneer onze voorgangers in 1816 Sumatra aan eene vreemde mogendheid hadden
afgestaan, met of zonder geldelijke vergoeding; wanneer die mogendheid daar juist
had gehandeld zooals nu door ons is geschied, - hoe zouden wij dan nu dien afstand
betreuren, en jammeren over de kortzichtige staatslieden van dien tijd! Is het dan
wel haast niet met zekerheid te voorspellen dat over eene eeuw dergelijk vonnis
zoude worden geveld over hen, die thans een ander, voor het oogenblik nog vrij
waardeloos deel onzer bezittingen aan eene andere mogendheid gingen overdoen?
Men bedenke dit wel, voordat men hun advies toejuicht!
Wij willen in de volgende bladzijden, als in vogelvlucht, een overzicht geven van
den loop der zaken in de verschillende deelen van Sumatra: hoe de algemeene toestand
daar was, omstreeks tachtig jaar geleden, en hoe die toestand, onder onzen invloed,
gaandeweg is geworden. Herinnerd worde hierbij, dat het gansche eiland bijna
anderhalf maal zoo groote oppervlakte heeft als Groot-Brittannië en Ierland te zamen.
Wij kregen, in 1816, terug onze vestiging ter hoofdplaats Palembang, en, drie jaar
later, die ter hoofdplaats Padang met enkele onbeteekenende posten langs de kust.
Dàt was dan ons geheele feitelijk bezit op Sumatra. En welk bezit! Te Palembang
was, in 1811, onze nederzetting op last van den Sultan uitgemoord; ter Sumatra's
Westkust had de Oost-Indische Compagnie, voordat in 1795 het bezit op de
Engelschen overging, bij herhaling de intrekking van alle vestigingen in overweging
genomen omdat zij niet het minste voordeel opleverden.
Inderdaad was de geheele ‘possessie’ van bitter weinig beteekenis: alles wat op
Sumatra gedaan is, kan men zeggen, is gedaan in de negentiende eeuw, - de
Oost-Indische Compagnie had daartoe al zeer, zeer weinig voorbereid.
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Den toestand, waarin de landschappen zelven verkeerden, kunnen wij het best nagaan
bij de bespreking der verschillende gewesten.
Op Sumatra's Westkust, waar men ten tijde der Compagnie wel veelvuldig strijd
gevoerd had, maar met dat al nergens meer dan een paar uur gaans van de kust was
doorgedrongen, heerschte in 1819 sedert een vijftiental jaren een hevige burgeroorlog,
in het leven geroepen door godsdiensthervormers, de Padri's, die, het geestelijk gezag
boven het wereldlijke stellende, te vuur en te zwaard hunne macht en hunne
leerstellingen wilden doen zegevieren. Hardnekkig was de wederstand die hun
geboden werd, maar daarop volgden ‘groote verwoestingen, uitgezochte wreedheden’.
Het juk, waaronder de bevolking zuchtte, was ondragelijk: ‘de straf des doods zij
het deel van ieder die tegen Allah's geboden zondigt’, zoo heette het, en met de
meeste gestrengheid werd die regel betracht.
Reeds kort na onze vernieuwde vestiging te Padang werd, van de zijde der
verdreven hoofden onze hulp ingeroepen, en, ook uit zelfbehoud, werd deze verleend.
In den Engelschen tijd had men de Padri's van Padang verwijderd gehouden door
‘geld en geschenken’, - het bleven dus gevaarlijke buren; noordelijk, langs de kust,
te Natal en Ajerbangis, zaten nog de Engelschen, wier hulp ook allicht gevraagd
zoude worden wanneer wij weigerden: nu de eerzuchtige R a f f l e s in 1818 reeds
een deel der Padangsche Bovenlanden bezocht en met verschillende hoofden der
wereldlijke partij aanraking verkregen had, was het gevaar niet denkbeeldig, dat de
Engelschen zich, als beschermers dier partij, in de binnenlanden zouden vestigen.
De gevraagde hulp werd dus verleend. In 1821 begon de strijd tegen de Padri's,
waarbij wij steeds een belangrijk deel der bevolking op onze hand hadden. Eerst in
1837 was de oorlog, met den val van Bondjol, in hoofdzaak beslist, terwijl de
stuiptrekkingen der ‘stelselmatig vijandige partij’ nog tot 1845 tot militaire
bewegingen dwongen. Tusschen 1837 en 1845 valt alzoo voor Sumatra's Westkust
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hetzelfde tijdperk dat wij thans in Atjeh doormaken: dat van de duurzame verzekering
van ons gezag, de bevrediging des lands, afgewisseld door krijgsbedrijven tegen hen,
die met de nieuwe orde van zaken nog geen vrede hebben.
Die Padri-oorlog duurde dus wel lang! Gedeeltelijk was dit het gevolg van den
inmiddels in Midden-Java uitgebroken opstand (1825-30), die inspanning van alle
krachten eischte, zoodat men ter Sumatra's Westkust wel verplicht was de zaken zoo
goed en zoo kwaad als het ging gaande te houden, maar niet verhinderen kon dat het
reeds verkregen overwicht weder voor een groot deel verloren ging. Zoodra mogelijk,
na 1830, werd weder krachtig opgetreden, en met het eind van 1832 scheen alle
tegenstand gebroken. Men had toen echter te vroeg gejubeld: de algemeene
onderwerping was slechts schijnbaar geweest, en in het begin van 1833 werden de
maskers afgeworpen. Toen werden posten overvallen, toen werden hoofden die ons
steeds trouw geweest waren afvallig, en eenige maanden bracht men in ongerustheid
door. Maar nu reeds bleek, dat de eigenlijke bevolking den oorlog moede was, en
weldra concentreerde zich de geheele tegenstand in en om Bondjol. Onze troepen
waren toen, in vergelijk met de tegenwoordige, slecht bewapend, minder goed
geoefend, zonder iemand te kort te doen kunnen wij ook wel zeggen: minder goed
aangevoerd, - en zoo werd het Augustus 1837, voordat Bondjol gevallen was.
Reeds toen, en met meer nadruk enkele jaren later, kon in eene officieële instructie
worden geschreven: ‘ons gezag berust op het algemeen gevoelen onder de inlanders
van onze meerderheid in goede trouw, in wijsheid en in macht boven hun eigen
hoofden, op onze eerbiediging van hun godsdienst en van hun adat.’
In latere jaren zijn uitgestrekte grensstreken aan ons gebied toegevoegd: meest op
eigen verzoek der bevolkingen, die zagen, dat hunne buren op gouvernementsterrein
het beter hadden dan zij; soms na krijgsverrichtingen, die vergelijkenderwijs van
weinig beteekenis waren en uitgelokt werden door onze buren, bij wie uit den aard
der zaak
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misdadigers uit ons gebied een veilige schuilplaats vonden. Het zou geen nut hebben,
al die grensstreken op te noemen; het zal voldoende zijn hier te herinneren aan de
afdeeling Toba, waar de zendelingen der Rijnsche zending zoo verbazend veel goeds
hebben gewrocht, en aan de V Kota's, die een paar jaar geleden na eene nagenoeg
geheel vredelievende expeditie aan ons gebied werden gehecht.
Tegenover hen, die in deze vredelievende of gedwongen uitbreidingen van gezag
een bewijs zien van afkeurenswaard ‘imperialisme,’ stellen wij de meening dat men
er in den regel te lang mede wachtte; uit te ver gedreven zuinigheid, of uit te ver
gedreven lankmoedigheid. Al was de Indische Regeering volkomen overtuigd, dat
de uitbreiding harer bemoeiingen zou komen ten bate van land en volk, zij hield haar
dikwijls tegen, alsof zij vreesde dat de bestuurstaak anders te zwaar zou worden. En
als zij er ten slotte toch toe moest overgaan, dan bleek het wel duidelijk dat de
bestuurstaak er volstrekt niet zwaarder door werd: integendeel.
Zoo is dan Sumatra's Westkust sedert jaren een gewest, waar de vroegere
binnenlandsche oorlogen geheel tot het verleden behooren; waar orde en rust zich
doen gelden in steeds wijder kring; waar de zeeroof langs de kusten sinds lang is
uitgeroeid; waar de slavernij verdwijnt, met gepaste overgangsmaatregelen ook in
de nieuw aangehechte streken; waar goede wegen, waar tal van inlandsche scholen
zijn, - waar, alles te zamen genomen, de bevolking wel alle reden heeft onze
inmenging toe te juichen.
Bengkoelen kwam, met de straks genoemde zeeposten ten noorden van Padang,
tengevolge van het tractaat van 1824 in ons bezit.
Vele jaren lang had ons gezag er niet bijzonder veel beteekenis; aan het binnenland
werd, misschien wel door de elders, eerst ter Sumatra's Westkust, later in Palembang
gevorderde inspanning, weinig aandacht gewijd.
Reeds in 1841 werd door M e r k u s , die hetzelfde jaar als Gouverneur-Generaal
optrad, gewezen op het gebrek

Onze Eeuw. Jaargang 4

203
aan veiligheid, dat allen vooruitgang belette. De ‘bergvolkeren’ maakten de bevolking
tot ‘slachtoffers van hunne roofzucht’; nu deze ‘aan herhaalde vernieling harer
bezittingen en plantsoenen was blootgesteld’, liet het zich verklaren dat er geen lust
tot arbeid en ondernemingen bestaat, en deze zijn - schreef Merkus - ‘niet aan te
moedigen zonder voorafgaande bescherming, welke met recht van de regeering mag
worden verwacht.’
Sterker nog spreekt de ellendige toestand, waarin de bevolking verkeerde, uit het
antwoord, dertien jaar later (1854) door haar gegeven aan den assistent-resident, die
haar over haar luiheid en onverschilligheid onderhield: ‘Waarom zouden wij goede
huizen bouwen en veel moeite en arbeid aan onze tuinen en akkers ten koste leggen?
Morgen komen de roovers en is al ons zwoegen vergeefsch’.
Die roovers kwamen uit de ‘onafhankelijke’ grensstreken, tusschen Palembang
en Bengkoelen gelegen. Toen eindelijk, tusschen 1859 en 1868, de noodzakelijkheid
er toe drong die streken onder ons gezag te brengen, is de toestand in beide gewesten
veel beter geworden. En in de latere jaren kan worden getuigd: de orde wordt overal
bewaard; veiligheid van personen en goederen laat weinig te wenschen. De welvaart
moge, naar Europeesche opvattingen, niet groot zijn, - van armoede en ellende is
geen sprake meer.
Lampong (officieel genoemd ‘de Lampongsche districten’) was in het begin der XIXe
eeuw in ellendigen toestand. In de noordelijke helft heerschte eene ‘rampzalige
bandeloosheid.’ Oude veeten gaven aanleiding tot bloedige oorlogen. Boegineesche
handelaren, door Lampongers bedrogen, verwoestten hunne woonplaatsen. Allerlei
ondernemende lieden trokken gretig van de woelingen partij; zij verbonden zich met
zeeroovers, die weldra in grooten getale het land afliepen en eene menigte menschen
doodden of wegvoerden.
Aldus was de toestand toen wij ons, in 1817, ter hoofdplaats vestigden, en men
kan niet zeggen dat ons bestuur zich in de veertig jaren, die daarop volgden,
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bijzonder veel aan de bevolking liet gelegen liggen, al woonde zij niet zoo heel ver
van Batavia. Ja, wanneer zij in verzet kwam, dan hadden er kleine expedities plaats,
in 1834 zelfs eene vrij groote, maar blijvende verbetering werd niet verkregen. De
instructie van 1846 nog luidde: dat de vertegenwoordiger van ons gezag ‘niet uit het
oog moest verliezen de beperktheid zijner middelen; dat het gouvernement alle
aanwending van buitengewone middelen zooveel mogelijk wenschte te vermijden
en dat hij alzoo, ook ingeval van weerspannigheid of inwendige onlusten, zich
zorgvuldig had te onthouden van bedreigingen welke de aanwending van zoodanige
buitengewone middelen zouden kunnen noodig maken, of, buiten uitvoering blijvende,
's gouvernements naam en gezag in minachting zouden kunnen brengen’.
Dat was dan wel het tegengestelde van het tegenwoordig door sommige zoo
gelaakte ‘imperialisme’! Wij moeiden ons zoo weinig mogelijk met de zaken des
lands; hielden er, bij wijze van vlagvertoon, een betrekkelijk goedkoop, en toch
eigenlijk nog te duur bestuursapparaat, waarvan de kosten niet werden gedekt... zoo
konden waarlijk ‘'s Gouvernements naam en gezag’ toch niet in hooge achting staan!
En het gevolg was, dat te land steeds onrust, ter zee steeds zeeroof heerschte; dat
geen handelaar, van elders komende, in Lampong veilig was; dat de opstandelingen
uit Bantam in 1850 daar eene veilige schuilplaats vonden.
Eindelijk had dan, in 1856, eene militaire expeditie plaats, die slechts drie maanden
duurde en alle vijandige elementen voor goed tot zwijgen bracht. De geheele residentie
werd nu onder de leiding onzer ambtenaren geplaatst, en na dien tijd is de bevolking
rustig, tevreden, toenemende in welvaart. Dat zij geheel op onze hand is, bewees zij
tijdens de Bantamsche onlusten in 1888: zij verleende geen schuilplaats aan de
gevluchte opstandelingen, maar leverde dezen uit.
Die geheele periode, van 1817 tot 1856 toe, is toch eigenlijk wel wat beschamend!.
Zij bewijst opnieuw, dat
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zachte heelmeesters stinkende wonden maken en dat wij, onze bemoeiingen tot een
minimum beperkende, niet doen wat onze plicht tegenover de bevolking vordert.
Hoe jammer, mogen wij nu wel zeggen nu wij de uitkomsten van het tweede tijdvak,
van 1856 tot heden, voor ons zien, dat de Indische Regeering, ten aanzien van
Lampong, niet eerder eene kleine ‘bevlieging’ van ‘imperialisme’ had!
Door onze onthouding heeft de bevolking lange jaren een ellendig leven gehad;
het gewest kostte vroeger geld en gaf herhaaldelijk zorgen. Met ons optreden in 1856
kwam aan het een met het ander een einde; en wie een voorbeeld zoekt ten betooge
dat de uitbreiding van gezag de taak der Indische Regeering dikwijls verlicht in plaats
van verzwaart, kan gerust op Lampong wijzen.
Trouwens, nog sterker voorbeeld vindt men in de binnenlandsche, vroeger
onafhankelijke streken van Zuid-Sumatra, tusschen Bengkoelen en Palembang gelegen
en thans tot laatstgenoemde residentie behoorende. Zooals reeds boven, bij de
bespreking van Bengkoelen, werd opgemerkt: uit die streken werden geregeld roofen plundertochten ondernomen op het aangrenzend gebied; in 1828 b.v. werden niet
minder dan 150 kampongs op Palembangsch gebied geplunderd of verbrand, en
honderde menschen als slaven weggevoerd; in 1840 werd gezegd, dat de bewoners
van bedoelde landschappen van rooven en moorden in de aangrenzende streken hun
‘gewoon bedrijf’ maakten... In 1854 werd eindelijk aan de bewoners van Pasemah
eene ‘gevoelige kastijding’ toegediend, waarvan de uitwerking echter met het
verdwijnen onzer troepen verloren ging; eerst na 1859, en vooral in 1866-'68 werd
het geheele terrein onder ons gezag gebracht, en daarmede bewees men de geheele
bevolking een weldaad. Bovendien, daarmede verschaft de regeering zich-zelve rust.
Zij heeft nu minder waakzaamheid te betrachten, minder troepen noodig dan voorheen,
toen zij steeds op haar hoede moest zijn. Het in geheel Zuid-Sumatra gaandeweg
toegepast ‘imperialisme’ heeft èn voor de inlandsche bevolking, èn voor den Staat
slechts heilzame gevolgen opgeleverd.
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Wij komen thans tot Palembang. Het is reeds ter loops gezegd: onze geheele
nederzetting werd daar in 1811, op last van den Sultan M a c h m o e d B a d a r
O e d i n , uitgemoord. De Engelschen, inmiddels in onze plaats getreden als heerschers
over Java en onderhoorigheden, tot welke laatste Palembang behoorde, zonden naar
aanleiding van dien moord eene expeditie, die de vervanging van den vorst door zijn
broeder, A c h m e d N a j a m O e d i n , en den afstand van het tot Palembang
behoorende eiland Bangka aan de Engelsche kroon tengevolge had. Zoo kwamen
wij er in 1816 terug, en spoedig begonnen de moeilijkheden opnieuw.
De toestand der bevolking, in 't geheele land, was, kortweg gezegd, ellendig. Als
in alle landen onder inlandsch bestuur was het den vorst niet te doen om de
bevordering van de welvaart zijner onderdanen; knevelarij en willekeur heerschten
alom; het juk van den Sultan en zijne trawanten drukte zwaar op de bevolking.
Bij ons wederoptreden deden onze bestuurders weldra domme dingen! Het domste
was wel dat men den ouden Sultan, den moordenaar van 1811, eerst gedeeltelijk, en
toen het bleek dat zijn broeder met de toen nog te Bengkoelen gevestigde Engelschen
heulde, geheel weder in zijn vroeger gezag herstelde!!
De gevolgen bleven niet uit: zoodra de gelegenheid gunstig was, wierp B a d a r
O e d i n het masker af en deed hij een aanval op het garnizoen te Palembang; een
aanval, die wel afgeslagen werd maar, omdat men zich bij eene herhaling niet sterk
genoeg achtte, er toch toe leidde dat het geheele gewest tijdelijk door ons verlaten
werd. De daarop gevolgde expeditie van 1819 mislukte; eerst in 1821 mocht eene
sterkere land- en zeemacht er in slagen, den kraton te veroveren en den Sultan
gevangen te nemen.
Nu werd een zoon van den in 1818 afgezetten Sultan - die zelf den titel van
Soesoehoenan verkreeg en ‘in stille afzondering’ te Palembang zouden blijven wonen
- op den troon geplaatst. Die zoon, eveneens A c h m e d N a j a m O e d i n genoemd,
heette van een zachtmoedigen
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inborst, maar slechts zeer kort kon men zich vleien met de hoop dat nu alles goed
zou gaan. Zoodra de troepen der expeditie vertrokken waren, werd geene der bij
contract bepaalde verplichtingen meer nagekomen, en na vele onderhandelingen
werd in 1823 met den Sultan eene nieuwe overeenkomst gesloten, waarbij hij, tegen
een vast maandgeld van f 2500. - ons zijn rijk afstond ‘met al de attributen die aan
de opperste macht toekomen.’
De Sultan en zijn vader verklaarden zich, bij eigenhandige brieven aan den
Gouverneur-Generaal, met deze schikking zeer ingenomen; maar dit belette niet dat
zij een jaar later poogden het garnizoen te vergiftigen en daarna te overvallen. De
aanslag mislukte, en daarmede was ook het eind van het Sultanaat gekomen.
Zooals men ziet: zoolang mogelijk was er naar gestreefd, het Sultanaat te
handhaven, maar telkens kwam alles verkeerd uit. Men bedenke dit, wanneer er ooit
nog sprake van mocht komen om het Sultanaat in Atjeh te herstellen; onmogelijk
zou dat niet zijn, want in 1827 dacht de Indische Regeering nog, ondanks al het
gebeurde, aan het herstel van het Sultanaat in Palembang, ter vereenvoudiging.
M u n t i n g h e , destijds raad van Indië, was daar vóór; maar gelukkig wist Va n
S e v e n h o v e n de regeering te overtuigen, dat van een bestuur zonder Sultan minder
politieke ongelegenheden en meer economische voordeelen te verwachten waren
(Ook de gang van zaken op Lombok in de laatste jaren bewijst dit).
Wij waren dan, door den loop der omstandigheden, de bestuurders van Palembang
geworden, maar wij vervulden in de eerstvolgende kwart eeuw de daarmede aanvaarde
taak op zeer bedenkelijke wijze. Wij handhaafden den Rijksbestierder - een
schoonzoon van den ouden Sultan van 1811 - die de traditie zijner vroegere meesters
voortzette, onze ambtenaren om den tuin leidde en gaandeweg in de binnenlanden
alle gezag tot zich trok.
Het scheen wel dat, mits de schijn van ons oppergezag ter hoofdplaats slechts
bewaard bleef, ons bestuur zich er
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slechts op toelegde, zich aan alle bemoeienis te onttrekken, zelfs, al werd daardoor
ons aanzien met voeten getreden. Van krachtig optreden, wanneer dit toch werkelijk
gevorderd ware, geen spoor.
Of kan het oordeel anders luiden, na kennismaking van het volgende feit?
Om aan de reeds vermelde invallen en strooptochten uit Pasemah paal en perk te
stellen, werd in 1831 besloten, te Lahat eene sterkte te bouwen en daar een garnizoen
van 80 man te legeren.
Dat voor Lahat bestemde garnizoen marcheerde in in October 1831 derwaarts
onder bevel van kapitein Vo n G e h r e n ; hoewel onderweg niets van vijandelijke
stemming onder de bevolking bespeurd was, werd het dicht bij zijne bestemming
verraderlijk overvallen en tot den laatsten man - de officier van gezondheid en één
Europeesch soldaat, die tijdig konden vluchten, uitgezonderd - afgemaakt.
En wat deed de Indische Regeering daarop? Niets! Zelfs de bezetting van Lahat
bleef voorloopig achterwege....
Erger kon het toch waarlijk al niet; het hoofd, dat kapitein Vo n G e h r e n den
doodelijken stoot toebracht, was twintig jaren nog in functie!!
Wel had de resident M e i s gelijk toen hij, in 1850 aan de Indische Regeering den
toestand blootleggende, o.a. schreef: ‘onze politieke verhouding te Palembang is
thans deze: wij zijn overheerschers door het recht van de wapenen, en durven voor
onze onderdanen onze rol niet belijden.’
Inderdaad was door onze jarenlang volgehouden struisvogelpolitiek de toestand
allerongunstigst geworden, en eindelijk zag de Regeering in dat het zóó niet langer
kon. De geheele toekomst der residentie stond op het spel, en nu men eenmaal de
zaken zoover had laten komen, was er geen keus meer. Het gezag, dat men gedeeltelijk
zelf moedwillig had prijsgegeven, gedeeltelijk zich door den ontrouwen rijksbestierder
had laten ontfutselen, moest heroverd worden. Dat heeft, na de verbanning van dien
rijksbestierder in 1851, tot 1860 toe, veel beleid en veel inspanning gekost, maar het
doel is bereikt. En na de reeds
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vermelde onderwerping der ‘onafhankelijke’ binnenlanden, die in 1868 was voltooid,
kan men zeggen dat in het geheele gewest tevredenheid, vertrouwen in het bestuur,
veiligheid van persoon en goed heerschen, in volstrekte tegenstelling met voorheen.
Van slavernij is geen sprake meer.
De volkswelvaart neemt geleidelijk toe; de goud- en petroleumexploitaties openen
nieuwe bronnen van nijverheid...
Stel tegenover dien toestand het oude Palembang, dat zoo lange jaren zorgen
baarde!
De geheele gunstige ommekeer is het gevolg geweest van het daar betrachte
‘imperialisme’, van het brengen van het geheele gebied onder ons rechtstreeksch
bestuur. Hoe kan men dan toch beweren, dat uitbreiding van ons gezag de kans op
verwikkelingen met binnenlandsche vijanden verhoogt? Juist door die uitbreiding
zijn er geen binnenlandsche vijanden meer, van wie de rustige bevolking vroeger
zooveel te lijden had.
Bij de boven gegeven schets van de Palembangsche geschiedenis der 19e eeuw
werden geenszins de begane fouten verzwegen: er zijn tijdstippen, ja tijdperken
geweest waarin wanbeleid of lamlendigheid den toon aangaven. Maar met dat al:
wie de toestanden van de laatste 35 jaar met de vroegere vergelijkt, en weet dat alle
verandering te danken is aan onze tusschenkomst, - die zal wel moeten erkennen dat
ons optreden daar ten slotte alles ten goede gewijzigd heeft, en ook dat het niet te
zwaar is geweest voor onze krachten.
Over Djambi werd uitvoerig gehandeld in een vroeger deel van dit Tijdschrift
(December 1901), zoodat het niet noodig is daarbij thans stil te staan. Daar geschiedt
thans wat tusschen 1850 en '60 in Palembang geschiedde, en met hetzelfde succes;
een groot deel des lands is, nu reeds, rustig en tevreden met ons bestuur. Slechts zij
hier aangestipt dat het landschap Krintji, een toevluchtsoord voor boosdoeners uit
de gouvernementslanden, en min of meer aan Djambi ondergeschikt, na korten,
hevigen strijd ten vorigen jare onder ons gezag werd gebracht.
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Ook behoeft slechts met een enkel woord te worden gewaagd van Indragiri, ten
noorden van Djambi.
Wij hadden ons daar, in 1838, gevestigd op verzoek van den vorst, maar in 1843
uit kwalijk begrepen zuinigheid die vestiging weder opgeheven. Het inlandsch bestuur
vroeg reeds in 1846, doch te vergeefs, om een ambtenaar. Merkwaardig zijn de
woorden, in 1850 door den onderkoning, die wegens ziekelijken toestand van den
vorst het bestuur voerde, tot den resident van Riouw gericht: ‘sedert de opheffing
van de Nederlandsche vestiging is hier alle welvaart verdwenen; alle takken van
nijverheid en volksvlijt zijn vernietigd; wij, vorsten, kunnen onze waardigheid niet
meer ophouden; armoede en gebrek nemen van jaar tot jaar toe; wij, Maleiers, kunnen
geen rijk meer naar behooren besturen zonder de hulp van een Europeesch gezag;
de overige Maleische staten, die nog zonder die hulp beheerd worden, strekken tot
bewijs. Ik hoop dat gij onzen toestand aan het Nederlandsch gouvernement zult
bekend maken, en het verzekeren dat wij niets vuriger wenschen dan dat de zaken
op den vorigen voet worden hersteld.’
Maar ondanks dien noodkreet lieten wij vele jaren Indragiri aan zijn lot over, al
blijkt uit verschillende omstandigheden dat de verhouding vriendschappelijk bleef.
Met welk gevolg? In 1870 kon geconstateerd worden dat er vrij wel anarchie
heerschte, dat het geheele land in verval was, dat veiligheid van goederen en personen
gemist werd en dus de handel kwijnde. In 1876, dat alles getuigde van armoede en
van ‘volstrekte onveiligheid, zelfs bij dag.’ Eindelijk, in 1879, toen de anarchie haar
toppunt had bereikt - dus te laat om veel moeilijkheden te voorkomen! - werd in
Indragiri weder een ambtenaar geplaatst. De moeilijkheden bleven nu niet achterwege,
en eerst langzamerhand zijn de toestanden eenigszins verbeterd. Maar hoeveel
voordeel voor land en volk zou behaald zijn wanneer men niet, van 1843 tot 1879
toe, eene o.i. niet te verantwoorden onthouding had betracht!
De Oostkust van Sumatra is eerst in 1858 onder onze
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souvereiniteit gekomen op verzoek van den Sultan van Siak, die zich zonder onze
hulp niet langer kon staande houden. Zijne aanspraken op de noordwaarts gelegen
landschappen, tot de grenzen van Atjeh toe, zijn in 1884 afgekocht. Wij hebben daar
dus een aantal, van elkander onafhankelijke Maleische staten - Deli, Langkat,
Tamiang, Serdang, Asahan, Siak enz. - waar, onder den invloed van ons bestuur,
alles geheel anders en ook, mogen wij wel verklaren, oneindig beter is geworden.
Al is daar in menig opzicht nog veel te doen, - het mag wel gezegd worden dat vooral
de afdeeling Deli, dank zij de daar met Europeesch kapitaal gestichte ondernemingen
van landbouw en nijverheid, een schitterend bewijs is van den voor alle partijen
gunstigen invloed onzer bemoeiingen.
De binnenslands gelegen Bataksche landschappen, tot aan het Toba-meer toe,
worden gaandeweg op eigen verzoek onder ons bestuur gebracht, omdat zij zien dat
dit rust en orde weet te handhaven.
Gaat dit alles boven onze krachten? Integendeel, zij winnen er door; niet alleen in
moreelen, ook in materieelen zin. Deli brengt aan de Indische schatkist veel meer
op dan het kost, en brengt ook aan velen in het moederland winsten, waarvan weder
de schatkist hier rechtmatig voordeel trekt.
Men make nu eens de vergelijking! Omstreeks 1840 kon worden verklaard dat al
de staatjes ter Oostkust van Sumatra door zeeroof en slavenhandel tot bloei, en met
de beteugeling daarvan tot verval waren geraakt. In 1857, dat zij, ten prooi aan
regeeringloosheid, geheel ontbloot waren zelfs van de sporen van vroegere welvaart
en grootheid. De vorsten putten uit hun vroeger aanzien nog eenige macht op hunne
onmiddellijke omgeving, maar werden buiten hunne woonplaatsen nauwelijks meer
erkend. De verder verwijderde gedeelten hunner rijken waren overgelaten aan de
schraapzucht van mindere hoofden, die nog slechts in naam hunne vorsten als
zoodanig erkenden, maar in werkelijkheid, als eigenmachtige tirannen, naar hun
beste vermogen, hunne onderhoorigen knevelden en uitpersten.
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Menigvuldige onderlinge oorlogen deden alle begrip van veiligheid ontbreken; het
staatkundig bestaan der landschappen was van geen beteekenis meer. Door
dwingelandij en wanbestuur was de bevolking ontzenuwd en grootendeels verdreven;
duizenden en duizenden zeiden hun geboortegrond vaarwel en vestigden zich op het
Maleische schiereiland; de overgeblevenen wachtten zich wel, zich moeite te geven
tot den arbeid, die alleen dienen kon tot voeding der hebzucht van verkwistende
hoofden.
Hoe geheel anders is alles nu, dank zij ons optreden!
Tegenover hen, die ons ‘imperialisme’ afkeuren, die spottend de schouders ophalen
wanneer er sprake is van Nederland's roeping en plicht in Indië, die meenen dat ons
daar elke inspanning te groot is, maar daarentegen smalen op ons werk wanneer dit
blijkt lang niet volmaakt te zijn, kunnen wij de meening stellen van den Sultan van
Deli in 1840.
Deze schreef toen een ‘langen, sierlijken brief’ aan den ambtenaar, belast met het
bestuur over de tot Sumatra's Westkust behoorende Bataklanden, waarbij hij het
verzoek deed onder ons bestuur te worden gesteld, omdat hij de goede werking van
dat bestuur had leeren waardeeren. Als er kans was dat zijn verzoek gehoor zou
vinden, wilde hij naar Batavia reizen en den Gouverneur-Generaal zelven om eene
vestiging in zijn land vragen. Want, zoo schreef hij er bij, ‘eerst dan zal in mijn land
de landbouw kunnen bloeien en de handel een hooge vlucht kunnen nemen.’
‘Eerst dan.’ Wel heeft de ervaring doen zien, hoe juist de Sultan de zaak inzag:
eerst na onze vestiging in 1858 is er orde gekomen in den chaos, is het land geheel
van aanzien veranderd.
Eindelijk Atjeh.
Zooals bekend, was dat rijk onafhankelijk tot 1874. Het was ook, in den loop der
tijden, tot diep verval geraakt; gelijk ter Oostkust van Sumatra waren ook daar sinds
lang ‘alle sporen van vroegere welvaart en grootheid’ verdwenen. Het was door zijn
zeeroof, menschenroof, slavenhandel eene
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voortdurende bedreiging geworden voor den rustigen zeevaarder of koopman.
Wij hadden er ons jarenlang weinig van aangetrokken, veel minder dan onze
internationale plicht was, want bij het tractaat van 1824 hadden wij ons verbonden,
zorg te dragen voor de veiligheid ter zee. Ter verontschuldiging kan worden
aangevoerd dat wij ons óók verbonden hadden de onafhankelijkheid van Atjeh te
eerbiedigen, zoodat wij wel bestraffend, maar, zonder medewerking van Atjehsche
zijde, niet tevens regelend konden optreden.
Met het tractaat van 1871 werd de laatstbedoelde verbintenis opgeheven, en nu
werden verschillende pogingen aangewend om, met medewerking van het inlandsch
bestuur, de noodige waarborgen voor de veiligheid langs de kusten te verkrijgen; na
de ondervinding, langs Sumatra's Oostkust opgedaan, meende men, zou eene
overeenkomst als die met Siak ook hier goede gevolgen medebrengen. Maar alle
pogingen in die richting leden schipbreuk; was onze bedoeling al: handhaving van
het Atjehsche rijk, maar onder onzen invloed, - Atjeh zag in al onze bemoeiïngen
slechts een aanslag op zijne onafhankelijkheid. Het wapende zich, zocht hulp bij
andere mogendheden, en eindelijk, in 1873, was de oorlogsverklaring onvermijdelijk.
Misschien was zij te vermijden geweest, wanneer wij minder bezorgd waren
geweest voor de handhaving van Atjeh's integriteit, of wanneer wij minder hadden
opgezien tegen eene rechtstreeksche bemoeiïng met de inwendige aangelegenheden
des lands. Wat het eerste betreft, - er waren in de laatste jaren reeds bij herhaling
kuststaatjes geweest, die op aansluiting bij ons aandrongen, maar naar hunnen
souverein, den Sultan, werden verwezen; en wat het laatste aangaat: er waren, ter
hoofdplaats-zelve, een Arabische en eene inlandsche partij, waarvan de laatste, mèt
den Sultan, verschillende pogingen deed om zich van onzen steun te verzekeren. De
Regeering te Batavia scheen echter uitingen in dezen geest weinig te vertrouwen;
althans, zij gaf daaraan geen gevolg.
Ons komt het voor dat de toenmalige landvoogd, uit
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vrees van verder te moeten gaan dan vooraf te berekenen viel, te weinig deed en
daardoor zijn opvolger voor des te moeilijker op te lossen vraagstukken stelde. Hoe
dit zij, - die opvolger zag zich, door de verdere houding van Atjeh, tot den oorlog
gedwongen.
Tijdens dien oorlog is het ook, als vreesde men telkens te ver te gaan, terwijl men
juist daardoor te weinig deed. Toen, in het begin van 1874, de Kraton veroverd was,
was het, tegenover de Atjehers, het psychologisch moment om al wat nog weerstand
zoude willen bieden, neer te slaan; maar integendeel, men staakte de vervolging en
meende dat het voldoende was, den Kraton te bezetten zoo, dat ieder kon zien dat
het ‘voor altoos’ was. Natuurlijk, dat 's vijands moed weldra herleefde, met het gevolg
dat de kolonel P e l een moeilijk jaar had door te brengen om den Kraton werkelijk
veilig te maken, maar daarna erkennen moest, met de onderwerping des lands geen
stap gevorderd te zijn.
Men bezette daarop een grooter gedeelte van Groot-Atjeh, en besloot nu, begin
1877, tot de ‘afwachtende houding’ ofschoon de vijand, eenigszins teruggedreven,
nog geenszins het hoofd in den schoot had gelegd.... met het gevolg alweder, dat de
toestand weldra weder moeilijker werd. Eindelijk volgde, in 1878 en 1879, het
krachtig optreden van Va n d e r H e i j d e n , die ten minste in Groot-Atjeh een
rustigen toestand schiep, en onzen tegenstanders een heilzame vrees inboezemde.
Maar ondanks zijne waarschuwingen moest hij in 1881 de plaats ruimen voor een
burgerambtenaar, die - naar de uitdrukking van den lateren generaal Va n H e u t s z
- ‘het schoone, door den generaal Va n d e r H e i j d e n opgetrokken gebouw in
korten tijd sloopte.’ Aan de ontevreden elementen werd de gelegenheid geboden,
zich tot rooverbenden, deze weldra, zich tot vijandige benden te vereenigen, en het
duurde niet lang - hoogstens twee jaren! - of men moest inzien dat de toestand ‘vrij
hopeloos’ was. Maar de daarop, in 1884, genomen beslissing om het door Va n d e r
H e i j d e n veroverd terrein weder prijs te geven, was, gelijk door menigeen
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voorspeld en door de sedert opgedane ervaring bevestigd is, de noodlottigste die men
had kunnen nemen.
Wij zouden ons in Groot-Atjeh terugtrekken in eene ‘geconcentreerde stelling’;
deze zoo inrichten, dat wij er ons veilig en behaaglijk zouden gevoelen, de rest aan
den tijd overlaten. Dat zou minder geld en minder troepen kosten, en de Atjehers
zouden eindelijk wel genoeg krijgen van den oorlog....
Geheel anders kwam het uit. De vijand liet ons niet met rust, ziekten eischten zeer
vele slachtoffers, en de beoogde ‘veiligheid’ en ‘behaaglijkheid’ lieten alles te
wenschen. Het kwam zelfs zoover, dat de sterke bezetting niet in staat was, zich
alleen den vijand van het lijf te houden, en dat men des nachts gewapende
dwangarbeiders in hinderlaag legde om voor de veiligheid der soldaten te zorgen!
Het scheen een uitkomst, dat zich in 1893 de gelegenheid aanbood, de medewerking
te aanvaarden van een avonturier, To e k o e O e m a r , die zich reeds vroeger aan
verraad jegens ons had schuldig gemaakt.
Zeer terecht is dan ook, in latere jaren, gesproken van de beruchte, roemlooze
concentratie; toen O e m a r in 1896 opnieuw verraad pleegde, gingen de oogen open,
en nu voor goed! Het zelfvertrouwen, na 1881 en vooral na 1884 stelselmatig
onderdrukt, schijnbaar geheel verdwenen, kwam weder boven en deed zich gaandeweg
krachtiger gelden. Na 1896 is niet alleen in Groot-Atjeh, maar ook daarbuiten, in de
meeste kuststaten en een goed deel van het binnenland, een nieuwe orde van zaken
geschapen, die land en volk in hooge mate ten goede komt.
Wat wij in de kleine, geconcentreerde stelling niet konden doen met 5811 soldaten,
waaronder 2333 Europeanen (sterkte op ult. 1895) en met O e m a r 's hulptroepen,
kunnen wij thans wèl, over een honderdmaal grooter gebied, met 6684 soldaten,
waaronder slechts 1776 Europeanen (sterkte op ult. 1902); en zoo is in de laatste
jaren opnieuw bewezen dat men, ook met beperkte middelen, zeer veel kan tot stand
brengen, wanneer beleid en zelfvertrouwen niet ontbreken.
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Nog een vergelijking! Generaal Va n S w i e t e n had de beschikking over eene
macht van 385 officieren en 7889 militairen beneden dien rang; met den val van den
Kraton de hoofdzaak beslist achtende, staakte hij verder alle aanvallende bewegingen.
Generaal Va n H e u t s z , met 224 officieren en 6684 mindere militairen, beweegt
zich over het geheele grondgebied van het voormalige Atjehsche Rijk, verslaat al
wie tegenstand biedt, dwingt de voornaamste hoofden, zelfs den Sultan en
P a n g l i m a P o l i m , tot onderwerping, en bereidt alzoo, voor de toekomst,
blijvenden vrede en rust. En... men verlieze hierbij niet uit het oog, dat wij den
Atjehers het oorlogvoeren hebben geleerd!
Daar is, in de 31 jaren waarover onze rechtstreeksche bemoeiingen met Atjeh zich
uitstrekken, zeer veel half werk - of minder! - gedaan. Jarenlang heeft men genoegen
genomen met den schijn, wat later altijd opbreekt, gelijk ook in Palembang en Djambi
het geval was. Wij waren, alles te zamen genomen, in 1896 niet verder dan wij in
1874 waren, en men kan dus bezwaarlijk beweren dat er 31 jaren noodig zouden zijn
om een land als Atjeh tot onderwerping te brengen. De offers aan menschenlevens
en geld, van 1874 tot 1896 daarvoor gebracht, zijn verspild, omdat het maar al te
dikwijls aan beleid, aan doortastendheid, aan zelfvertrouwen ontbrak.
Hoe men hierover nu moge denken, - zeker is het wel dat de Atjeh-oorlog nu
geeindigd is, voor goed. Al wat daar, in het Noorden van Sumatra, nog geschiedt,
van hoe groote beteekenis op zich-zelf, is bijwerk, dat de hoofdzaak niet meer in
gevaar brengen kan. Onze souvereiniteit is daar nu stevig gevestigd, en een nieuw
tijdperk is aangebroken: dat, waarin de door den oorlog geslagen wonden worden
geheeld en de rustige ontwikkeling van landbouw en nijverheid wordt bevorderd.
De haven van Sabang; de stoomtram door het gansche gebied; de
petroleum-exploitatie op Atjeh's Noord-Oostkust, de toeneming der inlandsche
cultures en van den handel, - alles wijst daarop.
Overzien wij nu een oogenblik het geheel.
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In 1816 beteekende onze macht op geheel Sumatra niets. Er zijn vele fouten begaan;
er zijn, in de verschillende gewesten, tijden van overdreven lankmoedigheid, van
aarzeling, ja, - het woord is niet te hard! - van wanbeleid geweest. En toch is thans
onze macht deugdelijk in al die gewesten gevestigd, en heeft zij, onbetwistbaar, een
gunstigen invloed op den toestand der inheemsche bevolkingen.
En, in dezelfde richting, zij het dan óók onder ‘vallen en opstaan’ is, in hetzelfde
tijdsbestek, nog veel gedaan buiten Sumatra. Men denke aan Bangka en Billiton, aan
Borneo, aan Bali en Lombok, aan Zuid-Celebes, aan de Minahassa.
Dat alles is gedaan onder vaak ongunstige omstandigheden: niet-alleen was de
beschikbare zee- en landmacht, naar verhouding tot het uitgestrekte gebied, steeds
zeer gering en was haar optreden meermalen op verschillende punten tegelijk noodig,
maar ook waren de geldmiddelen nooit ruim: de eischen van het moederland (tot
1877) waren zwaar, en aan Atjeh vóór 1896 is veel verspild...
Met betrekkelijk geringe middelen is dan, in de XIXe eeuw, toch wel veel tot stand
gebracht waarop wij nu met rechtmatigen trots kunnen wijzen.
Zou het in de XXe eeuw anders gaan?
De omstandigheden, waarin wij verkeeren, zijn gunstiger. Van ‘batige sloten’ is
geen sprake meer; het moederland telt meer dan dubbel zooveel inwoners als in 1830;
aan de landsdienaren kunnen hoogere eischen worden gesteld; onze materieele kracht
is in vele opzichten - men denke aan spoorwegen, stoomtramwegen en telegrafen,
aan stoomschepen, aan betere bewapening der troepen - vermeerderd en, vooral, de
vroeger begane misslagen kunnen voor de toekomst tot leering strekken.
Met het oog op de in de XIXe eeuw verkregen uitkomsten kan men wel verklaren,
dat er geen reden is, ons onmachtig te noemen om op den ingeslagen weg voort te
gaan. Integendeel, en dat wèl te doen, met beleid, zonder overhaasting, maar ook
steeds met het einddoel
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voor oogen, is eenvoudig onze plicht; minder nog tegenover ons koloniaal verleden
als tegenover de inlandsche bevolkingen die, de ondervinding heeft dat wel duidelijk,
ook buiten ons gebied, op het Maleische Schiereiland b.v. geleerd, niet in staat zijn
zich zelve te besturen, en Europeesche leiding behoeven.
Over velerlei, dat bewijs gaf van gemis aan beleid, van vasten wil en aan
zelfvertrouwen, valt ons oordeel geenszins gunstig; maar ondanks alle tekortkomingen
mogen wij tenslotte toch wel met eenigen trots spreken van hetgeen op Java, Sumatra
en verschillende landstreken daar buiten in de verloopen eeuw is gedaan. Over eene
eeuw zullen, hopen wij, onze nakomelingen roem kunnen dragen op de veranderingen,
tot stand gebracht op Borneo, Celebes, Nieuw-Guinea.... Ook dàn zal de taak van
Nederland niet afgewerkt zijn, - steeds zal ons koloniaal rijk in waarde en beteekenis
toenemen, wanneer onze regeering haar plicht beseft.
Dan zullen zij, die beweren dat wij niet meer de macht en de kracht hebben om
onzen invloed in den Indischen Archipel uit te breiden, ook in de toekomst door de
feiten in het ongelijk worden gesteld, gelijk thans de geschiedenis der XIXe eeuw
tegen hunne meening pleit. Wat ons betreft, - wij zien de toekomst met vertrouwen
te gemoet, omdat naar onze overtuiging ook op eene natie deze woorden van D e
G é n e s t e t van toepassing zijn:
En worst'lende winnen wij krachten,
En, dwalende, vinden wij 't spoor.
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Scandinavische Reisschetsen
Door G.F. Haspels.
III. Tusschen Sagen en Ruïnes.
Daar is toch geen sprookje zoo teêr en onwezenlijk, of liever van zulk een hoogere
wezenlijkheid, als de werkelijkheid kan zijn.
Want 't ging nu alles zonder tooverij of hekserij toe: ik stond in den nog nuchteren
ochtend van een Augustusdag van het jaar des regens 1903 op het dek van de Poljhem;
en ik wist het nog heel goed: gisteren middag waren we van Stockholm gestoomd een heerlijke vaart over de zeevijvers der Scheren tusschen boschrijke eilandjes, met
nu en dan een dorpje of een aristocratische landhuizinge, terwijl we soms een
gemoedelijk houtschoenertje of visschertje passeerden. Ik herinnerde me ook nog
hoe de kapitein, galant als een Zweed, me met een buiging de Leeuwarder Courant
van Donderdag 30 Juli had gebracht, en hoe ik, wat doezelig geworden van dat zien
aldoor maar punch drinken dier Zweden, me daaruit frisch gelezen had aan.... aan
het Verslag van het Bezoek van het Koninklijk Echtpaar in Groningen en, de courant
aan den kapitein ‘voor een volgenden Nederlander’ terugbrengende, bij mezelf
besloten had, dat - want wie anders dan de ‘stânfriis’ J o h a n W i n k l e r zou zich
op reis de Leeuwarder Courant laten
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opsturen? - dus J o h a n W i n k l e r die in zijn bekend Nederduitsch en friesch
tongvallenboek (‘Dialection’) reeds Dantzig, Koningsbergen en Rügen als tot ons
taalgebied behoorende had gerekend, nu een paar dagen geleden naar Gotland was
gegaan om ook dat daarbij te annexeeren. Ook wist ik heel goed dat Gotland, met
de oude havenstad Wisby (of Visby), nu voor ons lag, maar eveneens dat ik moest
oppassen dat de het dek schrobbende matroos me niet natputste, en ook dat de Poljhem
met zijn verschrikkelijke stoomfluit me weer niet zoo'n stomp tegen de maag gaf.
Er was dus niet het minste mysterie bij en de verstoktste paragraphenmensch en
reglementenbetrachter zou tevreden erkennen dat hier nu eens niets achterstak - en
toch een sprookje was het, niets anders dan een sprookje.
Dàt zou toch de pure bespottelijkheid zijn zichzelf aldus te beschoolmeesteren:
‘hier ziet ge de Öster Sjön, oftewel de Baltische Zee, hier zoo licht van kleur van
wegens haren kalkbodem enz.’, terwijl men alleen tijd en oogen heeft om op te letten
of de kristallen poorten van het zeepaleis, waarop men door de huppelende en
doorzichtige golven heen de zon ziet spelen, nog niet opengaan, en de nimfen in
sluïers van lichtgroen en blankblauw - die feeïge kleuren die de zee nu reeds draagt
te hunner eer - komen spelemeïen bij het geschater van water en zon! En daar dat
land, dat is niet Gotland, ook al zoo lichtkleurig door dien kalkbodem, met warempel
vier ordentelijke windmolens, net als bij ons in Holland - alleen staan ze bij ons
behoorlijk op één lijntje en niet zoo boven op 't krijtgebergte - neen dat is geen land
als elk ander; wat dat voor een land is, daar moet men de Sagen over hooren, aldus:
‘Bij het begin aller dingen lag in de wereldzee een schip, Räffinut geheeten, en
dit was zoo groot, zoo groot, dat iemand die als kleine scheepsjongen naar de groote
wimpel klom, een grijsaard en wit als een duif was geworden wanneer hij weer
beneden kwam. De marsen waren gevuld met aarde, en dit was het zaailand ter
proviandeering van de bemanning. Eens tuimelde hiervan een os met ploeg
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en al naar beneden, en hij viel in de kombuis in den ketel met erwtensoep, en met
veertien sloepen moest men daarin drie weken zoeken voor men den os terugvond.
Op zekeren dag wilde de kapitein, die met zijn schip in de Spaansche zee kruiste,
eens de Östersjön bezoeken. Met bovenmenschelijke moeite brak hij zich een weg
door de Sond, maar toen hij in de Östersjön was, wilde hij terug. Het wenden echter
wilde niet lukken; het schip moest gelicht worden. Nu werd er een gedeelte van den
ballast over boord gezet - en deze vormde aan den eenen kant Gotland en aan den
anderen kant Öland. Waar Räffinut heenging, weet niemand; maar dat het bij storm
en noodweer nog in zee rondspookt, staat vast.’
‘Gotland - zoo vervolgt een andere legende - bleef echter ronddrijven. 's Nachts
zagen de schippers het eiland op en neer drijven, maar 's morgens, bij zonsopgang,
verdween het weder onder de golven, om, zoodra de nacht inviel, weer boven te
komen en te gaan rondzwalken op zee.
Niemand durfde er te landen, hoewel men wist dat het vast en boven water zou
blijven, zoodra er een vuur op was aangestoken. T h j e l v a r waagde het eindelijk
met zijn mannen, ontstak een vuur, en het eiland verkreeg zijn vastigheid; en tot op
dezen dag heet de baai, waar hij landde, ‘Thjelvarvik.’
En nu een jong windje, op wattige rose wolkjes, op dat land toehuppelt, dat, binnen
de geel-glanzende contour van zijn rotskusten en krijtheuvels, blauw-groene bosschen
en welige landouwen laat pralen in de morgenzon, nu doet het er niets toe dat de
geologen kunnen aantoonen dat vroeger de zee veel verder over het land spoelde,
dus 't eiland heusch is opgestegen uit zee, want wij zien het voor ons als een zich
realiseerend sprookje oprijzen uit deze feeachtige zee. Ook laat Visby ons in deze
stemming. Amphitheatersgewijze geleund tegen de kalkrotsen (klynt) ligt de oude
stad aan zee. Een stad van enkel ruïnes. Toen zij jong was zag zij de heele wereld
tot zich komen, was ze een vorstin onder de steden, en schitterde met fabuleuze
pracht en praal. Sinds reeds lang vergeten en
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verstorven, eenzamer nu dan zij ééns was gevierd, leeft zij echter onsterfelijk als een
schoone doode, eerwaardiger dan ooit, in haar versiersel van enkel weemoed en
herinnering. Als wachters over haar eerwaardheid staan de ontelbare torens harer
rechte ringmuren, hoog opgericht, en 't grimmige gezicht gekeerd naar de zee die ze
eens beheerschten - maar door en over die ruïnes klimt het levend groen en over die
rechtlijnige gebouwen en torens en muren strooit de morgenzon zooveel stofgoud
dat het alles schittert en fonkelt en sprankelt van leven, maar van onnoembaar-oud,
van roerloos, oostersch, aristocratisch leven. Zoodat V i s b y is een arabische stad,
onder oud woestijnstof in sappig oasegroen en felle zon, maar aan een koele zee
gelegen - dus een sprookje dat werkelijkheid is geworden. En hoewel we naderen,
toch blijft het zoo. De Poljhem stoomt nu langs een dierbaar oud brikje - en waar
ziet men die nog? - dat aan de ra's de 's nachts natgeregende zeilen gaat drogen, de
haven in. Hoe stil is deze voormalige Hanzehaven! Niet slaperig-stil, als bv. Damme,
eens de groote havenstad van Brugge, thans dommelt aan een dood vaartje, maar
levendig-stil nu de lichte golfjes uit die mooie zee zoo frisch babbelen met de oude
kade. En de bouwvallige muren en torens rijzen met hun ongerepte majesteit zoo
vlak aan de haven dat de kennismaking met Visby onwillekeurig begint met de
beklimming van den ringmuur.
Het steile walpad loop ik op, klauter dan, gelokt door een ‘verboden toegang,’ een
brokkeligen muur op en sta bovenop een bolwerk, Skansen. Een klein ventje zit rustig
op den rand en laat zijn afhangende beenen tegen de oude steenen trommelen, ter
begeleiding van een liedje, waarvan ik niets versta. Hij is blootshoofds en zijn gelig
haar ziet stoffig alsof hij bepoederd is met ruïnestof - evenals alles hier die grijze
ruïnekleur draagt. Al deze oude bouwwerken zijn opgetrokken van de kalkrotsblokken,
genomen uit den krijtbodem (klynt), en zijn daarom saamgegroeid met de natuur, er
mede geassimileerd. Precies als dit geelharige jongetje, wiens helder liedje een
harmonisch contrast is met deze ruïnes. Want aan den voet der Skansen strekt
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zich een frisch park uit, waaruit hier en daar groote brokken muur oprijzen. Dat zijn
de resten van den Visborg, in zijn tijd een der geweldigste sloten van het geheele
Noorden. Trotsch en grimmig heetten zijn talrijke hoektorens, als Kik-ut en Sluk-upp;
wijdsch van naam waren de gebouwen binnen de geweldige muren als
Amiralitets-kastellet en Kanslihuset; krijgszuchtig die koningen en stadhouders die
uit deze ridderzalen neerzagen op de zee waar zij vochten met zeeroovers of daar
zelf vrijbuiterden. In naam ter verdediging van Visby's haven, inderdaad een
twistappel voor Zweedsche, Duitsche en Deensche legers heeft ‘det stora (groote),
starka och härliga Visborg’ geen schoone geschiedenis en een smadelijk uiteinde
gehad. Vóór de Denen het bij den vrede van Lund (1679) aan Zweden moesten
teruggeven, lieten zij het gedeeltelijk in de lucht springen, en de geweldige bouwheer
Koning K a r e l X I liet in Visborg... twee koninklijke kalkovens aanleggen, waarin
Visborg werd omgezet tot kalk, voor de paleizen van Stockholm en Karlskrona. En
thans liggen de armzaligste hutjes van Visby met kleine tuintjes achter het plantsoen
waar eens zich statige ridderburchten verhieven, en de norsche toren Slokop de zee
bedreigde!
Gelukkig dat de ringmuur grootendeels is blijven staan. Hij dateert uit 1288 toen
de heidensche ‘offerstede’ (Vi = offerplaats, by = stad) een voornaam lid van het
Hanzeverbond en de misschien belangrijkste stapelplaats van den Noord-Europeeschen
handel was geworden. Want de handelsweg van Perzië en Indië naar Europa liep
toen langs de Wolga naar Novgorod, en van Novgorod naar Visby, zoodat dan ook
de Gotlanders in Novgorod hun factorij, de ‘Gotenhof’ en twee kerken hadden, gelijk
de Russen in Visby ook hun handelskantoren en een eigen kerk bezaten. En zoo werd
Visby de Beurs van Noord-Europa, waar de kooplieden van Lübeck, Brugge en
Amsterdam hun oostersche waren kwamen inslaan. Visby kreeg gezag en gaf het
Wisbysche zeerecht - in 't platduitsch zegt B a e d e k e r , in 't middel-nederlandsch
zeggen wij - het ‘Waterrecht, dat de Kooplüde und de Schippers gemaket hebben to
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Wisby.’ Maar nog meer kreeg Visby een fabelachtigen rijkdom. Een oud rijmpje
zegt er van:
Goud wegen de Goten op weegschalen log;
Met d'edelste steenen zij bouwen;
De varkens eten uit zilveren trog;
Van goud is het spinwiel der vrouwen.

Eigenlijk staat er in 't oorspronkelijke: ‘zij spelen met d'edelste steenen.’ Maar
onwillekeurig werd het bouwen door de herinnering aan den St.-Nicolaus. Deze was
de voornaamste der zeventien stadskerken - waarvan er nog maar één, de St.-Maria
in gebruik is, - door de prinselijke koopstad, als door een bouwmanie aangegrepen,
opgericht. En toen de St-Nicolaus zich hoog op de helling, waartegen Visby lag,
verhief, toen plaatsten die handelsvorsten in zijn westelijken topgevel, midden in de
beide roosvensters, twee enorme karbonkels, die, zegt de sage, zelfs 's nachts zóó
fonkelden dat zij den zeelieden tot een baken waren.
In elk geval moet Visby fabelachtig rijk zijn geweest. Want dat een kleine stad van de ± tachtig duizend zielen mochten alleen de kooplieden, de goudsmeden en
de bakkers, een tien à twintig duizend, binnen de muren wonen (een aardige
tegenhanger van koopluitrots tegenover adeltrots) - zoovele kerken kon stichten, zegt
daarvan misschien nog niet zooveel, als dat het dezen ringmuur kon bouwen. Deze
geweldige muur begon aan de haven, klom langs de Skansen omhoog, over de hoogste
klynt, om na de stad geheel afgesloten te hebben weer in zee te dalen. En op dezen
muur stonden de tot zeventig voet hooge torens; - waarvan er nu nog acht en dertig
staan, - terwijl tusschen deze een menigte hang- of zadeltorens, waarvan er nog
slechts acht over zijn, zich omhoog beurden.
Geen wonder dat de koopman, in de laatste jaren der dertiende eeuw op deze
Skansen staande, zich een vorst gevoelde. Daar die wijde zee was zijn gebied, waar
zijn schepen schatten haalden van verre; deze stad van kerken en hooge huizen was
zijn paleis, en deze ringmuur, grimmig oprijzend uit de stadsgrachten, zijn tegenweer
en vaste burcht!
Ik wandelde op, klom van den muur af en ging, terwijl
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me een span van die Gotlandsche hitjes (skogsruss) wild voorbijsnorde, door de
Södra Stadsporten buitenom verder. En nog meer dan boven op den Skansen kwam
ik hier onder den indruk van dit wonderwerk van verweerkunst. Op het smalle paadje
stoot mijn voet telkens tegen een ouden muursteen van kalkrots, en grijs, zooals hier
alles grijs is. Boven me de blauwe hemel, gelijk die helder staat boven een vroolijke
zee, waarvan ik ook hier de breede frischheid inadem. En vóór me de lange lijn van
den machtigen muur, bij deze morgenzon hel-jong van kleur en zóó weerbaar als
telden we nòg de veertiende eeuw, en toch zoo sprookjesvreemd als een versteende
fantasie van 't Oosten; en op den muur de gekanteelde torens als zoovele
reuzenwachters, versteend in hun wil om te waken over de heerlijke veste Visby, en
toch gedwongen haar tragischen val te aanschouwen. Twee groote bressen in den
muur vertellen daarvan. De eerste sloeg de koning van Denemarken, Va l d e m a r
A t t e r d a g , in 1361. Va l d e m a r was een monarch voor wien het volbrengen van
zijn plicht moet bestaan hebben in het doen van zijn wil. Nobel, doorzettend,
ijskoud-berekenend, heden dàt achteloos wegwerpend waarvoor hij gisteren alles
waagde, een man van recht, mits hij den norm des rechts kon aangeven, begonnen
als enkel overwinnaar en na jaren van verdiende ballingschap geëindigd als boeteling,
maar trots alles een koning, kreeg hij zijn bijnaam A t t e r d a g van het veerkrachtige
van zijn karakter. Want bij het onberekenbare van zijn gewaagd leven placht hij te
lachen: ‘I morgen er det atter dag, morgen komt weer een dag!’ en zoo noemde hem
zijn volk A t t e r d a g . Dat die Hanzesteden zich te hoog verhieven, en zijn plannen
meer geld vereischten dan hij bezat, was voor Va l d e m a r reden genoeg om Visby
aan te vallen. In 1361 landde hij met een groot leger, en wat er toen gebeurde
vernemen we een paar minuten verder. Daar ligt de Korsbetningen, d.i. de Kruisweide,
een glooiend grasveld, waar op een geringd kruis van kalksteen nog deze inscriptie
leesbaar is: ‘anno domini MCCCLXI seria tertia post jacobi ante portas Wisby in
manibus danorum cecide-
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rent gutenses, hic sepulti, orate pro eis’ d.i. ‘in het jaar onzes Heeren 1361 den
Dinsdag na St. Jacob (27 Juli) vielen de Goten vóór de poorten van Visby door de
handen der Denen. Hier zijn ze begraven. Bidt voor hen.’
Op dien dag toch deden 1800 burgers, vertrouwend op hun goed recht en
dapperheid, een uitval om den roover te keeren, maar vielen allen. De stad opende
de poorten voor Va l d e m a r , die een stuk der muren liet neerwerpen, en door de
bres de stad binnentrok. Op de markt liet hij drie van de grootste vaten die te vinden
waren plaatsen, en beval dat deze binnen drie zonsondergangen moesten gevuld zijn
met edel metaal; zoo niet, dan zou Visby verwoest worden. Zoo rijk was toen de
stad, dat reeds den eersten dag de vaten waren gevuld.
Dit herlezende zag ik weer het groote schilderij van den Zweedschen schilder C.G.
H e l l q v i s t (+ 1900), waarvoor ik eenige dagen geleden in het Nationale Museum
van Stockholm zoo lang had stil gestaan. Onder het doek, in 1882 te München
geschilderd, staat: Valdemar Atterdag brandskatter Visby. Op een troon zit hij, de
man van ijzer, met de donkere, meedoogenlooze oogen. 't Is alles purper, de troon
met het opschrift Waldemarus, de trappen en de koninklijke mantel, los om 't kuras
geslagen. En daar komen de burgers met hun schatten: geld, armbanden, gespen,
ketens en vaatwerk van filigraanwerk en massief goud (- zooals nog in 't zelfde
museum onder oude kleinodiën van Visby een halsketen is te zien van een kilogram
goud -) van alle kanten komen ze; een prinselijk koopman wiens page bezwijkt onder
den last der kleinodiën, een jong echtpaar hun kindje aan de hand, een monnik met
scherpe, vragende trekken, tot een bedelaar toe met zijn muntstuk, allen komen om
die gierige vaten te vullen. De smalle, weelderig-versierde koopmanspaleizen
schouwen vreemd toe. Hoe stil is het op deze markt, waar anders in alle talen van
het Noorden grootsche ondernemingen worden opgezet en afgewikkeld. En in de
zware stilte niets dan de klank van 't edel metaal, dat, met woede neergeworpen, door
den koninklijken roover niet eens zal worden geteld, maar een-
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voudig gemeten. Scherp en valsch klinkt het anders zoo welluidend metaal! Koud
zit echter Va l d e m a r toe te kijken alsof 't hem niet aanging, en hij eenvoudig een
plicht vervulde. Meesterlijk heeft H e l l q v i s t naast den troon een geharnaste
schildwacht gezet. Als een rots van ijzer, staat deze daar, onbewegelijk, met gesloten
vizier. Hij is het eigenlijk die het geheele tafereel beheerscht, de Blinde Macht,
waaraan de koning gehoorzaamt. Va l d e m a r troont daar niet als triumphator; hij
zit daar zonder deernis ja, maar ook zonder vreugd, wel onverzettelijk, en volkomen
verzekerd dat hij deed wat hij wilde en wilde wat hij deed, en toch met een zweem
van bevreemding in de koude oogen, zooals een man van groote daden midden in
de aangrijpendste gebeurtenissen soms zichzelf aan het werk kan zien en zal vragen:
‘ben ik het die dat daar doet?’ Deze Va l d e m a r is geen harteloos roover van beroep,
geen geboren geldwolf - maar dat moest nu maar eens uit zijn met die grootdoenerij
van die kruideniers-steden, en hij zal bij de gratie van zijn zwaard hun geld eens gaan
uitgeven zooals een koning dat doet! Eigenlijk, moest àl het geld in handen zijn van
den koning! En God dan? vraagt hem 't scherpe monniksgezicht. Voor zulke ijdele
vragen heeft Va l d e m a r nù geen tijd. Als in één dag deze vaten gevuld zijn, zal
hij de woningen, pakhuizen, kloosters en kerken toch laten plunderen, ja tot de
kerkklokken en de karbonkels van den St. Nicolaus toe in zijn schepen laten dragen
- om dan in een schipbreuk al zijn schepen te verliezen, en zelf ter nauwernood zijn
leven te behouden! En een leven dat van dan aan één nederlaag wordt, en in angst
en twijfel eindigt, zoodat hij op zijn doodsbed hulp smeekt van de stichtingen, die
hij ten zoen had opgericht, en roept: ‘Help mij Esron! Help mij Sorö, en gij, groote
klok te Lund!’ Maar nu zit hij in zekerheid, gebiologeerd door die ijzeren figuur
naast zijn troon, een machtige op den troon, en toch een al te menschelijk mensch!
Ik wandelde op, en voelde een vreemd medelijden in me met het arme Visby, dat
niet meer had misdaan dan dat het al te voorspoedig was geweest. En nog dieper
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gevoelde ik dit, toen ik, na een verdere wandeling langs muren en torens, voor de
tweede bres stond, in 1525 door de Lübeckers in den muur gebroken. Lübeck was
van den beginne Visby's concurrent. In 1280 maakten ze nog een bond tegen de
zeeroovers, maar reeds in 1293, dus slechts vijf jaar nadat Visby zijn prachtigen
muur bouwde, besloot de Hanze dat van het hof van Nowgorod nog alleen naar
Lübeck appèl kon worden aangeteekend. Van dat oogenblik hield Visby op de
regeerende stad der Oostzee te zijn. Lübeck nam de leiding in den oorlog der Hanze
tegen Va l d e m a r , Visby ging achteruit, en de eens zoo trotsche stad werd in 1525
als vrijbuitster door Lübeck getuchtigd.
De Deensche admiraal S ö r e n N o r b y toch had zich er genesteld, en pleegde
met zijn kapervloot voortdurend zeeroof op de Duitsche schepen. Lübeck duldde dat
niet langer, nam de stad in, brak een bres door den muur, gooide de haven dicht, en
reeds in 1530 schreef M a r i a , de zuster van K a r e l V en regentes der Nederlanden,
in een openlijk schrijven: ‘Visby was eens de voornaamste handelsplaats der Oostzee,
en nu liggen haar tempels in ruïnen; dat is Gods wil, die daarmede wil aantoonen dat
er op deze aarde niets is te vinden, waarop men zich kan verlaten.’
Overweldigd door het weemoedige van die muren en torens, half jammerlijke
ruïnes, half verweerwerken zoo trotsch als men zich maar kan denken, en daarbij
door die zonverlichte kalksteen zoo hel opstaande tegen die felkleurige zee, stond
ik op de hoogte bij de Norra Stadsporten lang te kijken, doodstil, of - zooals de
Zweden zeggen: tyst som muren, stil als een muur.
‘Das hatten Sie ja nicht geahnt, dass es hier so wundervoll wäre. Ja, ich sah' sogleich
dass Sie kein Schwede sind. So Holländer? Nun das ist einerlei; holländisch ist ja
plattdeutsch. Nicht? Nun, auch gut, aber wundervoll ist Visby. Ich komme hier nun
schon zehn Jahre jeden Tag, und es wird jeden Tag schöner. Sie bleiben hier lange?
Ich werde Ihnen alles zeigen. Schaffen Sie den Baedeker nur fort.’
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Het was een oude grijze heer, met groote blauwe brilleglazen onder een strooien
flambard, die me met zulk een vaderlijk gezag toesprak dat ik dadelijk den Baedeker
gehoorzaam bij me stak. En nu kreeg ik een lang verhaal dat hij eigenlijk uit
Pommeren kwam, en oeconoom was, maar nu zijn boerderij had verhuurd. Sinds
dien tijd had hij eerst Visby ontdekt. Vroeger was hij er wel honderdmaal geweest
zonder het eenmaal te zien. Hoe dat mogelijk was? Wel, vroeger was hij er altijd
gekomen met zijn bouwknecht, en daar deze, heelemaal geen vriend van het
Gothenburger-stelsel en vindend dat het onderscheid tusschen stad en buiten vooral
hierin bestond: dat er in de stad geschonken werd en buiten niet, dan regelrecht naar
de utskänkningsbolag ging, om te probeeren in hoe korten tijd hij beschonken kon
zijn, terwijl zijn meester nergens oog voor had dan om zoo spoedig mogelijk de stad
en de verleiding maar weer achter den rug te hebben. Nu deze er woonde, deed hij
elken dag een bedevaart langs al deze torens en ruïnes, en met den dag werd Visby
hem dierbaarder. Maar 't mooiste bleven toch de St. Katarina en Jungfrutornet. Daar
was ik toch reeds geweest? Niet, ja, hij moest nu gaan eten, maar de Jungfrutorn lag
daar voor mijn neus, en de St.-Katarina, die zou hij me dan wel eens wijzen, daar
kon toch niemand me brengen als hij alleen.
Daarmede ging de oude heer naar huis. Een oogenblik later zat ik aan den voet
van den Jungfrutorn, en herlas zijn legende: ‘er was in Visby een zekere N i l s
G u l d s m e d komen wonen, wiens dochter zóó hoogmoedig was dat zij in
straatdeunen bespottelijk werd gemaakt. Om zich te wreken ging N i l s G u l d s m e d
naar Va l d e m a r A t t e r d a g en vertelde dezen van Visby's rijkdom. Maar daar
G u l d s m e d Va l d e m a r niet voldoende kon inlichten, verkleedde deze zich als
koopman en reisde zelf naar Gotland. In Visby echter kon hij niet komen; de poorten
bleven streng voor vreemdelingen gesloten. Maar een zekere U n g h a n s e , die onder
den rook der stad woonde, nam hem gastvrij op. Deze U n g h a n s e had een zeer
schoone dochter, en het duurde niet lang of het meisje was verliefd op den knappen
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koopman, in wien zij geen verrader vermoedde. En daar zij vrije toegang tot de stad
had, kon zij hem al die inlichtingen geven, waarom hij verzocht. Toen hij genoeg
wist, nam hij afscheid met de belofte over een jaar weder te komen. En mocht het
soms geen vrede zijn, dan moest zij vooral een witte vlag uitsteken, zoo zou haar en
haars vaders huis geen leed geschieden... En toen Va l d e m a r 't volgend jaar met
zijn leger weer naar Denemarken was gevaren, medenemende Visby's rijkdom, macht
en eer, herinnerde men zich dat gedurende het beleg uit U n g h a n s e 's huis een witte
vlag had gewaaid, zag men dat zijn huis van plundering was verschoond gebleven,
en begon men vermoedens te mompelen. In haar grenzelooze droefheid, dat haar
liefde 't verderf was geworden van haar vaderstad, bekende U n g h a n s e 's dochter
alles. En het oordeel luidde dat zij levend zou worden ingemetseld in den toren aan
de zee, die sedert Jungfrutornet heet. Maar ook hier kon de schuldige jonkvrouw
geen rust vinden. Elken Dinsdagnacht staat zij tusschen de kanteelen van den toren,
en ziet uit of niet eene van Visby's dochteren haar komt verlossen - want zij kan geen
vrede krijgen, zoo niet een maagd van Visby aan de liefde haar leven offert, en met
haar bloed verzoening doet over de schuld van U n g h a n s e 's dochter.’
In het plantsoentje aan den voet van den Jungfrutorn zat ik, luisterend naar het
eentonig ruischen der zee op het strand van kalkgruis, langen tijd me te verdiepen
in deze sage. Niemand stoorde me. Want hoewel Visby nu een badplaats heet, eenige
malen vereerd door een bezoek van den ‘Reisekaiser’, en in 't bezit is van een enorm
Stadshotel met bijbehoorend Paviljong, waren er in dezen regenzomer bijna geen
badgasten. Hier tenminste was er niet één. Daarbij liep het naar tweeën, het uur
waarop de Zweed middagmaalt, zoodat alleen een paar kinderen aan zee naar aardige
kalkformaties liepen te zoeken - en deze negeerden me zooals alleen kinderen dat
koninklijk kunnen doen. En zoo in eenzaamheid luisterend naar die sage, erkende ik
de schoone realiteit er van. Geen oogen-
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blik kreeg ik last van de vraag: of dit nu heusch zoo gebeurd is? Ook beving me niet
de lust tot allegoriseeren, noch minder tot moraliseeren. Neen, deze sage is poëzie,
de volkspoëzie die den val verhaalt van de schoone maagd Visby. In dien val is
schuld, zeker, maar 't was reine liefde die den val veroorzaakte. Wie durft de liefde
veroordeelen, ook al weet hij dat de liefde een mensch soms meer laat doen, dan een
mensch geoorloofd is te doen? Is de liefde niet het absolute vertrouwen, en is het
niet de wijsheid des doods die zegt dat niemand te vertrouwen is? Het is waar, de
liefde is niet voorzichtig, maar leidt zij ook niet uit de kelders van angst en
onzekerheid op de vrije velden der vreugde en zonnige kennis? Maar helaas, de
mensch is zwak, en zijn arme ziel kan dronken worden van dien sterken zonnewijn,
en smadelijk is zijn val; en als hij valt, valt er zooveel. En schuldig verklaard gaat
hij gewillig en bevende tot de boete, en toch: hoe noodzakelijk en goddelijk-recht
ook de weg der boete is, vrede is er op dien weg niet te vinden. Alleen liefde verzoent
liefde's schuld. Slechts hoogere en sterkere liefde schenkt herrijzenis aan de liefde
door eigen schuld gedreven in den dood. O het is waar, om te schreien waar, dat
U n g h a n s e 's dochter door het gevallen Visby levend is ingemetseld in den
Jungfrutorn, maar het is even waar, om voor te danken waar, dat zij nog elken
Dinsdagnacht uit haar kerker opstaat om te zien, of die liefde naakt die met het offer
van het eigen leven haar schuld uitwischt, en Visby zal geven haar herrijzenis.
Dit is zoo innig-poëtisch waar, dat het heiligschennis is dit te willen gaan
realiseeren. Zooals E m i l i e F l y g a r e - C a r l é n heeft gedaan in haar roman
Jungfrutornet, een werkje uit den nabloei der Zweedsche romantiek van 961
ouderwetsche bladzijden. Door het breede, zoete Zweedsch is de lectuur er van niet
onaangenaam, en daar men geen oogenblik de gedachte krijgt dat het meenens gaat
worden, laat men zich genoeglijk schommelen op de hooggaande golven dezer
radicale romantiek - radicaal is men nu eenmaal in 't Noorden altijd, in de politiek,
gelijk in elk genre
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van literatuur, ook in de nieuwste - zonder ook maar te denken aan de mogelijkheid
van zeeziekte. 't Was trouwens te verwachten dat Visby ‘ein gefundenes Fressen’,
een oestersoupeetje met champagne, moest zijn voor zekere romantiek. Vooreerst:
het hartje der middeneeuwen, dan ruïnes in alle denkbare soorten, verder sagen en
legenden voor het grijpen, en eindelijk de zee voor 't betoonen van Vikingermoed.
Nu, F l y g a r e - C a r l é n heeft ons niets gespaard. Op den voorgrond zeeschuimers,
kinderroovers en smokkelaars op wie thuis de zachtzinnigsten der vrouwen en de
aanminnigste dochters wachten. Op den achtergrond geweldig verwikkelde
geheimzinnigheden die enorme onthullingen beloven, mitsgaders een rijke erfenis
die - we zijn in de eerste helft der 19e eeuw, toen Holland nog rijk scheen - uit Holland
moet komen en waarvoor we op de reede van Vlissingen komen te liggen. En als
hoofdpersoon het geroofde kind, dat in de zwaarste beproevingen wordt opgekweekt
tot een branie van een held. Voor hem is de jonkvrouw van Visby! Maar, o wee, zij
moet, om de bloedschuld haars vaders te verzoenen, haar liefde geven aan een
doofstommen stakkert, wiens broeder door haar vader is vermoord. Zij heeft den
held lief, maar offert haar liefde aan den stakkert. Maar nu blijkt op 't laatste oogenblik
dat de vader onschuldig en het offer onnoodig is. Zij wil echter haar belofte aan den
doofstomme gestand doen. Ook de held, die natuurlijk de broeder des doofstommen
blijkt te zijn, staat zijn geliefde af aan zijn armen broeder - het wordt een combat de
génerosités dat hooren en zien vergaat - totdat een pistoolschot weerklinkt van der
Jungfrutorn, en men daar den doofstommen bruidegom vindt, die zichzelf 't leven
benam om het geluk van zijn broeder niet in den weg te staan.
Hoe komt het nu dat de sage zelve de ziel zoo ontroert, de driedeelige roman erover
niets doet, of neen de stemming bederft? Want de roman zet de sage op een draaiorgel,
en maakt er van:
Komt vrienden, luistert naar mijn lied:
Wat er te Visbv is geschied
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Want al die plassen tranen, al die heldendaden zoo enorm dat elke politieagent zich
verplicht zou rekenen de bedrijvers van zulke buitensporigheden in te rekenen, al
die fantastische verwikkelingen welke zoo natuurlijk worden opgehelderd, ze
ontroerden me niet, brachten me geen oogenblik van mijn stuk, integendeel ze koelden
me op, en maakten me zoo nuchter, dat ik overwoog: of die helden na hun opvoering
nu eerst een broodje met ham zouden gaan eten, òf hun belasting betalen, òf hun haar
laten knippen.
Deze averechtsche uitwerking is toch niet te wijten aan de romantiek? Of aan de
Zweedsche manier? Toch, ik meen eenigszins aan beide. De romantiek ging 't pad
der fantasie op, zocht daar het grootsche, en vond dat in het buitengewone. In haar
jeugd vond zij het gewenschte in het Verleden, toen de menschen mooier, de harten
grooter, de vuisten sterker waren. Het Verleden dan in fantastische kleuren
weergevende schiep zij de voorbeeldige uitzondering. Sinds een realistischer
geschiedbeschouwing haar het geloof in 't Verleden ontnam, zocht zij het
buitengewone in aparte moraal en uitzonderingsgevallen, die zij, bij gebrek aan
geloof, met veel gevoelsopwinding als voorbeelden étaleerde, maar niet koninklijk
oplei; en werd aldus de decadente romantiek, een kerk ingericht voor café. Jong
echter bleef de romantiek zoolang ze in 't Verleden geloofde, dat derhalve idealiseerde,
en het weergaf eenigszins als heilige historie. Haar verlangen naar dat voorbeeldige
Verleden goot over de historie het licht der sage. En de sage vergroot, maakt den
gewonen mensch een buitengewone, en daar heeft de romantiek het gewenschte
bereikt: het buitengewone is het eigenlijke, het echte. - Niets tegen te zeggen; de
romantiek is een werkhypothese als elke andere; ja, minstens een zoo goede als 't
realisme bv. is. Ook nog voor onzen tijd. Dat toonde L a g e r l ö f , die aan het realisme
de romantiek paarde, in haar schitterend début: Gösta Berlings Saga. Wie echter dit
fantastische werk niet als Saga leest, waarvoor 't zich geeft, laat zich òf verkeerd
opwinden, òf moet zich ergeren. Maar niet slechts de lezer, ook de romantiek zelve
vergat vaak dat zij het licht der fantasie en sage liet
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vallen over de historie. Dit vergat bv. F l y g a r e -C a r l è n toen zij haar keuze had
laten vallen op dit romantisch thema. Want Jungfrutornet moest komen. Had zij dit
werk niet geschreven, tien anderen hadden er voor klaar gestaan. De romantiek moest
wel de hand leggen op dit gegeven. De grootsche historie, de ideale eischen, het
heftig ontroerende, tot de couleur locale toe, alles gereedliggend materiaal voor een
echt kunstwerk der romantiek - en 't werd de banale Jungfrutornet. Hoe werd 't zulks?
Door gemis van sage-stijl en sage-stemming. De poëtische gestalten der sage gekleed
naar de laatste mode, en de meest alledaagsche menschjes opgevuld met
sage-gedachten en -woorden. Een tragisch-komische maskerade, een bespottelijk
maken der poëzie. Dit willen realiseeren van de sage werd een ontbladeren van de
roos, om daarna de rozebladeren, op ijzerdraad geprikt en rijkelijk besproeid met
rozewater, aan te bieden als de ware roos zonder doornen. Het werd natuur, nòch
kunst; slechts zielig peuterwerk, dat den naam wilde hebben de natuur te verbeteren,
inderdaad het bespotten nog niet waard was.
Hierbij werkte echter de Zweedsche manier corrigeerend. De Zweed is eenmaal
fantast, representeert gaarne, en leeft onder sterke impulsen. Hij doet iets altijd met
al zijn macht, en groeit dan meer in zijn fantasierijke energie dan in de uitkomst van
zijn werk. Kijk, die vletterlui daar geven me een aardige illustratie. Ze lagen, zoolang
ik hier zat, zonder een woord op 't gras. Ineens, als door een electrischen schok,
vliegen ze op, springen naar hun vletje, dat ze al dansend vlotmaken, tuimelen er in,
roeien, roeien voort dat de riemen kraken en 't schuim spat, - en laten even plotseling
de roeilappen rusten. Een Urker zou zich zuchtend op zijn beenen hebben geheschen,
eerst eens in zee hebben gekeken, zijn maat een verhaal hebben gedaan, dan nog wat
hebben vergeten, dit kalm zijn gaan ophalen, maar zou, als hij eenmaal achter de
riemen gezeten was, ze niet hebben laten slippen, en wellicht eerder bij zijn netten
zijn aangekomen dan deze Zweden bij de hunne.
Die branie, dat impulsieve geeft dat kranige aan den
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Zweed, waardoor hij minstens zoo veel verschilt van zijn ‘broeder’ den Noor, als in
1830 de Belg van den Nederlander. Dat oogenblikkelijk-geestdriftige, onberekenbare,
fantastische, ietwat theatrale, dat K a r e l X I I het type maakt van een Zweedsch
vorst, en Gösta Berling het type van een Zweedsch cavalier, en S t r i n d b e r g , die
bijna in elk boek voor een weer-nieuwere levensbeschouwing vocht zonder naar zijn
vorige verder om te zien, het type van een zweedsch literator, geeft aan de Zweedsche
manier ook weer die zeldzame frischheid en dat gloedvolle dat aan de fantasie eigen
is. Daardoor krijgt de idee van den dag een verbazende beteekenis. Daardoor leeft
de Zweed dan ook èn in geestelijken, èn, naar mij verteld werd, in natuurlijken zin
van zijn kapitaal, en dat met gratie en gemoedsrust. Van de rente te gaan leven, dat
mogen de Noren en zijn kinderen probeeren te doen; hij zal liever zijn luchtkasteelen
betrekken. En zoo heeft nergens de mode zooveel kans de waarheid te heeten als in
Zweden. Vandaar dat, toen de romantiek door O e h e n s c h l ä g e r in 't Noorden
werd binnengeleid, en zij daar in den inheemschen mythen- en sagenschat een nieuwe
wereld ontdekte, zij in 't fantasierijke Zweden door E s a i a s Te g n è r haar hoogste
lied jubelde.
Dit verklaart en verontschuldigt een werk als Jungfrutornet. Hier spreekt de
romantiek, maar eene die haar bezinning en kennis van eigen karakter verloor, echter
nog geloovende in zichzelf er geniaal-onvoorzichtig op los fantaseert, en met een
zelfbewustheid haar hoogsten deun zingt, die alleen wordt overtroffen door de
volkomen gemoedsrust, waarmede straks het realisme bij Zweden, als G u s t a f a f
G e y e r s t a m , aan het woord komt, zich handhaaft en de algemeene huldiging
ontvangt. De felle tegenstellingen zijn hier inheemsch als bij hun karaktergenooten
in Frankrijk. L a m a r t i n e staat niet verder van Z o l a , dan Te g n è r van
S t r i n d b e r g of G e y e r s t a m , en elk der eersten is niet minder Franschman, dan
elk der laatsten Zweed. En de Nederlander, die geleerd heeft dat het niet goed is als
fantast in uitersten, of van zijn kapitaal te leven, mag het hoofd schudden, hij heeft
zijn oogenblikken dat hij den
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Franschman van het Zuiden of Noorden benijdt, en alleen zijn ervaring dat de
Nederlander die den Franschman speelt een windmaker wordt, geneest hem van zijn
jaloerschheid. Wel zal zulk een Nederlander soms vaak dat Zweedsche ‘faire grand’
bewonderen. Zie dit Visby. Zou het ooit dien grootschen muur met torens gebouwd,
die statige rij van kerken gesticht hebben, als het geen Zweedsche stad was geweest?
En zou deze schoone doode door een andere dan de Zweedsche volkspoëzie zoo in
lied en sage onsterfelijk zijn gemaakt? Ook, als zij had gelegen aan de Zuiderzee bv.
en niet aan de Östersjön?
Zelfs in 't meest materieele genoot ik van die Zweedsche fantasie, toen ik in 't
Paviljong ging middagmalen. Daar toch was het enkel gloria, victoria. Een feest- of
concertzaal, in den vorm van een gekoepeld grieksch kruis met gaanderijen, doet
dienst voor eetzaal. Onder de koepel de smörgåsbord (boterhammentafel), dat
luilekkerland van zure, zoute en gepeperde, warme en koude hors d'oeuvres, in 't
Noorden altijd overvloedig, hier buitensporig overdadig opgedragen rond het
blinkende nikkelgevaarte met kraantjes, waaruit men zichzelf van de apetitsup
(brandewijn enz.) bedient. Maar geen gasten; niet één te vinden!
Ik had honger gekregen en begon dus met meer moed dan gewoonlijk de
smörgasbord rond te wandelen en af te proeven, toen ik verschrikt mijn vork op mijn
bord liet vallen. Boven mijn hoofd toch scheen in eens een orchest losgebarsten. Ik
keek op, en jawel: daar stond werkelijk een man in 't zwart de maat te slaan, daar
werd werkelijk een concert gegeven. Maar voor wie? Toch niet voor mij alleen? En
ik wilde reeds, om die muzikanten niet al te beschaamd te maken, onder de
smörgåsbord kruipen, toen er gelukkig een Zweed aankwam, die als weleer
schrokkerige G i j s , begon alles weg te eten en te drinken met een gezicht alsof hij
't schande vond dat er niet meer was. En werkelijk, aan den overkant nog één mensch
- me dunkt, een Engelsche, een dame, die evenals ik wat rondsmikkelt aan al die
eetlustmakende lekkerbeetjes zonder ons te kunnen voorstellen dat we nu aan 't eten
zijn - en daar nog al één! Nu kan
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ik tenminste met een gerust geweten een dier ontelbare tafeltjes bezetten, en dra zit
ik aan een raam onder de galerij te dineeren - eigenlijk weer in m'n eenigheid. Want
de anderen zijn evenals ik weggekropen in een vleugel der eetzaal, en zij moeten
ieder voor zich 't gevoel hebben zooals ik 't heb: dat ik nog nooit zoo ben voor den
gek gehouden als nu ze daar voor mij alleen een concert geven. En tot overmaat
mijner beschaming beginnen ze nu op 't gazon voor mijn raam cricket te spelen: één
jongmensch van het mannelijk geslacht, getooid met een verblindend witte broek en
hemelblauwe lendesjerp, en één jongmensch van het vrouwelijk geslacht, in zeer
lichte en doorzichtige kleeding en verbazend bedreven in schilderachtige standen en
armbewegingen - en met hun beweeg en geroep de atmosfeer met den hartstocht van
alle mogelijke wedstrijden vullend; en verder één dikke dame, voor de helft:
moederlijke bezorgdheid en voor de andere helft: toejuichende volksmenigte, terwijl
ze hierbij op mijn medewerking schijnt te rekenen, want als zij applaudiseert, kijkt
zij me aan als begrijpt ze niet hoe iemand zoo onaandoenlijk kan zijn. Dat ben ik
misschien ook wel, want ik betrap me er op dat ik een beetje zit te proesten over dit
fantastische grootsch-doen der Zweden. Daar hebben ze op een goeden dag Visby
tot badplaats geproclameerd, en nu moet het dan maar ook een tweede Ostende
worden! Het Stadshotel wordt gebouwd met 80 slaapkamers, het Paviljong viert feest
op feest - wat let dan de kleinigheid dat de badgasten uitblijven, en Visby een stadje
is van 8000 inwoners op een afgelegen eiland? Is de Zweed niet juist Zweed om
zulke kleinigheden met geestdrift te negeeren, en de ontbrekende badgasten er
eenvoudig bij te fantaseeren en dezen een concert aan te bieden? Maar dan ook zich
bespottelijk te maken? - vroeg ik, na het concert ontloopen te hebben, mijn vriend
van 's ochtends, dien ik nu weder in de Studentenallee ontmoette.
Ja, gaf hij me toe, zoo waren nu eenmaal de Zweden. Groote, krachtige mannen,
groote, prachtige vrouwen, maar die dan ook grootsch wilden doen. Altijd wat
voorstellen,
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altijd elegant, en meedoen alsof ze de wisseltjes op hun bankier maar voor het
schrijven hadden, terwijl ze aan chronisch geldgebrek leden - maar daartegenover
ook met dezelfde gratie en hetzelfde enthousiasme ernstig, als ze dat wilden zijn.
Neen, ik had dat nooit bijgewoond, maar had ik, zooals hij vaak op een
dorpsbegrafenis, die stoere Zweden bij een open groeve gezamenlijk hooren zingen
N i c a n d e r 's lied: Mitt lif är en vag (mijn leven is een golf) dan zou ik erkend
hebben, dat ze ook groot in ernst en weemoed konden zijn. Hij tenminste was er
steeds door ontroerd en hij gaf er de schoonste liederen van zijn ‘Heimat’ voor om
N i c a n d e r 's psalm te hooren boven een geopende groeve. En dan, waren ze ook
niet grootsch in hun piëteit, waarmede zij hingen aan de gedenkteekenen van hun
grootsch verleden? Daarin geleken ze zeker op de Hollanders?
Ik keek eens uit mijn ooghoeken op mijn grijzen, Duitschen vriend, maar neen
achter de blauwe brilleglazen zag ik geen spot flikkeren en dus kon ik volstaan met
een toestemmend knikje.
En als belooning van mijn niet-tegenspreken kwam toen de erkentenis dat van de
17e tot begin 19e eeuw ook hier het vandalisme aan den gang was geweest: St.
Gertrud, de kerk der Nederlanders, St. Jabob, die der Lijflanders, en nog heel wat
meer waren gesloopt, en dat zoovele anderen nog stonden was wellicht meer te
danken aan de weinige waarde van het sloopingsmateriaal in het doode Visby, dan
aan liefdevolle waardeering der historische gebouwen.
We waren ondertusschen door de Botanische Tuin naar de bovenstad gewandeld
en stonden voor de St. Nikolaus Kyrka. Machtig rees de grijze romp voor ons op,
niet zoozeer door zijn enorme hoogte en grootte overweldigend, als wel treffend door
een eleganten weemoed. Gaarne laat men de gidsenwijsheid - dat deze kerk als
kloosterkerk der Dominicanen van 1240 tot kort voor 1400 is begonnen en voltooid,
eerst in rondbogenstijl, en daarna in al bloemrijker wordende spitsbogenstijl - voor
wat zij is, om zich te verlustigen in de schoonheid haar gelaten, na de plundering der
Lübeckers (1525). En die schoonheid is in de
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eerste plaats die van den weemoed, die ontroert als men wandelt door de hier en daar
daklooze, leege kerk. Machtig rijzen de pijlers, soms met fijne halfkolommen versierd,
omhoog, maar een hard, schel licht uit den hoogen hemel laat het kleine dezer
omhoogstreving zien. In den vasten muur komt door roosvensters het bovenlicht, en
lange spitsbogige vensters geven het wijde uitzicht, maar in die vensters bibbert hier
en daar een klimopje in den tochtwind. In deze eens zoo zielvolle en bloemrijke, nu
zoo naakte en ontluisterde gothiek voelt de mensch zich meer daklooze dan in een
woestijn, en dat het huis Gods niet bestand bleek tegen den storm maakt hem
moedeloozer dan eigen zwakheid.
De St. Nicolaus ontroert echter ook door blijder schoonheid. Want door een smalle
trap in den muur bereikt men - een hoog in de lucht geheven warande. Ongeloofelijk,
onbegrijpelijk; en toch is het zoo: het puin bovenop de gewelven is geworden tot één
bloeiende tuin. Aan mijn voet bloost een wilde aardbei; een wilde roos haakt me vast
aan haar doornen; mijn hand streelt het gladde blad van een notenboompje, terwijl
mijn blijde ziel zingt: de zee, de zee! En dan een zee als deze: blauw en kleurrijk als
die van Italië, maar levendiger, forscher, sterker als zee. Ja, nu versta ik de legende
van de karbonkels, die dag en nacht van de St. Nicolaus, de schepelingen
tegenschitterden. Zooals van hier alleen de zee gezien wordt, altijd weer de lokkende
zee, zoo moest ook vandaar het eerst en het laatst, eigenlijk alleen de St. Nicolaus
gezien worden. Zoolang daar hoogòp de karbonkels flonkerden, zoolang stond Visby,
maar nauwelijks was de St. Nicolaus ontluisterd, of Visby viel in ruïne. Eén ruïne,
dat is Visby werkelijk van hier gezien. Zie, binnen den getorenden ringmuur, kerken
aan allen kant, grijze muur en torenklompen uit klimop en boomengroen zich beurend
- één ruïne, maar overgoten van zon en omwuifd van groen, èn aan vroolijk ruischende
zee. O wondere wandeling op de St. Nicolaus! Huiveringwekkend, want geen hekken
houdt u tegen van een diepen val in de kerk, en onwillekeurig loopt ge licht, als bang
dat uw volle zwaarte dezen hangenden hof zou
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kunnen doen neerploffen; misleidend gewoon, want het paadje loopt door struweel
en kruid boven de gewelven op en af; en trots hare kortheid een ontroering van
eeuwigheidsfeer schenkend. Want hier boven op de in puin vallende schepping der
menschen hoort ge het Te Deum van Gods schepping.
Mijn oogen schouwden nog lang in de schoonheid van de St. Nicolaus, ook toen
wij de andere ruïnes bezichtigden - en ik deze met vermoeide verwondering zag.
Misschien was het beter, zeker oeconomischer geweest de hoogste schoonheid voor
de laatste te bewaren - en toch: zóó was 't wel goed. Een alomvattende blik op 't
geheel toch schenkt zuiver gezicht op de onderdeelen. De onvergeetbare grootschheid
van het geheel doet de kleinigheden niet voorbijzien, maar rangschikt ze in juiste
proportie om dat ééne - de aparte stemmen voegen zich samen tot de ééne symphonie,
waarin elke stem zijn eigen hoogsten triumf zingt. Zeker, gelijk de schepelingen de
karbonkels van de St. Nicolaus zagen, en in hun schittering de glorie van geheel hun
Visby aanschouwden, zoo had ik de schoonheid van al die kerken bij anticipatie
gezien, nu ik die van St. Nicolaus in mij had opgenomen. Nu had ik nog slechts
enkele détails wat op te halen in de reeds aanschouwde schilderij. Maar hoe rijk
waren die détails!
Daar is vooreerst, vlak bij St. Nicolaus, de kerk der Nederlandsche kooplieden,
St Gertrud, waarvan nog maar één muur en deur, waarboven in steen het beeld der
abdesse Gertrud, overbleef, nu ingezakt tusschen twee zwarthouten schuttingen in.
Daar is verder de Helge-ands (H. Geest)-kyrka, een achtkantige kerk van twee
verdiepingen. De onderste heeft, met haar zware achtkantige pilaren die de
rondbooggewelven dragen en haar met romaansche kolommen versierde en naar den
binnenkant opene trappen die naar de bovenkerk geleiden, dat deftig-donkere en
geslotene van den romaanschen stijl; de bovenste, met haar ronde pilaren en
spitsbogenstijl, meer de zoete energie der gothiek, terwijl ook hier een trap in den
muur naar boven lokt om te genieten van 't heerlijkste uitzicht. Maar waartoe deze
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hoogst eigendommelijke architectuur? Door gebrek aan plaatsruimte, of misschien
om de dienende zusters van het Heilige Geesthuis in de bovenkerk te vrijwaren van
onbescheiden blikken, terwijl door de achtkantige zolderopening het gezang der
benedenkerk zich met dat van boven kon vereenigen - eenigszins op de wijze der
burchtkapellen, waar in de benedenste verdieping soldaten en gedienstigen en in de
bovenste de burchtheer met de zijnen dezelfde mis bijwoonden?
Verder is daar de St. Klemens, eens een trotsche bouw in jongeren rondboogstijl,
maar nu zoo vervallen, dat weinig meer dan een machtige triumfboog van zeldzaam
edele lijnen, zich tusschen de hooge muren welft over een bodem waar struik en gras
welig uit het puin opschieten.
Om St.-Drotten en St.-Lars niet te vergeten, die twee romaansche zusterkerken
uit de 12e eeuw, enkele schreden van elkander gelegen, met hooge, als forten zoo
zwaargebouwde torens, zoo vreemd vlak bij elkaar gebouwd, dat het volk op den
naam zusterkerken voortfantaseerend, weet te vertellen dat ze gebouwd zijn door
twee rijke zusters, die elkaar zóó haatten, dat ze niet in dezelfde kerk wilden komen,
en zoo eenig van architectuur dat archeologen hier niet uitgevraagd raken - maar den
gewonen beschouwer met hun geweldige slechts door een straatje gescheiden torens
een beeld gevend van de vroege, geharnaste middeleeuwen.
Eindelijk - om maar niet alle te noemen - de schoonste der schoonen, St.-Katharina.
Door de Franciscaners in de 13e eeuw in zuiveren rondboogstijl begonnen en in de
15e eeuw in gothischen stijl herbouwd, rijst zij nu in haar sierlijke slankheid en haar
volle breedte op aan de zuidzijde der markt, waar eens Va l d e m a r A t t e r d a g
op zijn troon zat. Van binnen dragen de twaalf slanke pilaren nog de spitsbogen,
maar het dakgewelf is reeds grootendeels weg. Door de rozen en klaverbladen der
slanke, hooge koorvensters en door het open dak valt het volle licht op dit kunstwerk
van eleganten ernst, dat met zijn reine, milde schoonheid verheft boven strijd, verval
en vergankelijkheid.
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Wel herinnerde mijn grijze vriend daaraan. Als hij met onvermoeibare frischheid,
als ontdekte hij zelf ze heden, me in een kromloopend straatje een hoog, smal,
trapgevelig, hanzeatisch huis wees, of op het plein om de St.-Maria, de Dom die nog
gebruikt en nu ook al gerestaureerd wordt, op de oude grafzerken de Bomaerke - de
oeroude merken van elke boerderij op haar grenssteenen en gereedschappen, soms
ook van ambachtslieden, gelijk op één steen de schaar was te zien van een skraedder
- toonde, of me buiten de poort bracht op den Galgenberg waar de nu afgebrande
Holländsk Qvarn (molen) stond, altijd klonk in zijn eenigszins gebarsten stem de
klacht van den romanticus over het grootsche verleden en de kleinheid dezer tijden.
En hoewel ik hem niet tegensprak, overwon in mij, telkens dat we de klynt, waarop
de bovenstad is gebouwd, bestegen en we dan door de steile straatjes, of over de
huisjes heen de blauwe zee als onder ons zagen zilverglanzen, de jubel de klacht, en
zong het in mij niet: hoe schoon was Visby, maar: hoe schoon is Visby!
En nadrukkelijker herhaalde ik dit aan den avond van dezen dag. Na het avondeten
het Paviljong ontvlucht vond ik mezelf ineens voor de St. Gertrud. Hooger dan bij
dag rees de St. Nicolaus in den gesternden blauw-zwarten hemel, en in den grijzen
schemer scheen het deurportaal van St. Gertrud, die herinnering aan
oud-Nederlandsche koopmansglorie, nog meer in den grond gezakt. Een beeld van
wat we ééns waren, van wat we nu zijn? Neen, ‘Sint Gheertruid ioncfrou’, de heilige
dochter van Pepijn en Itta, weerhield mijn klacht te worden tot een aanklacht. Zij,
almee de populairste heilige van Nederland, was de schutspatrones van zeelieden en
reizigers, en op het afscheid reikte men elkander de ‘Sinte Geerten minnedronk’ of
‘St. Geertrui's minne’, gelijk J.A. A l b e r d i n g k T h i j m herinnert:
‘“Sint-Geerten min! Sint-Geerten min!
Haar zegen, en Sint-Jans geleiden!”
Zoo stelde een vader, vroom van zin,
Zijns zoons behouden reistocht in,
Wanneer ze, weenend, scheidden!’
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Maar wat T h i j m niet wist, of vergat er bij te zeggen, is dat ‘min’ hier beteekent
herinnering; en dat verstaat men te Visby gemakkelijk, daar het zweedsche ‘minne’
nog is ons ‘gedachtenis, herinnering’.
Dus, al wilde ik gaan klagen dat het niet alleen komt omdat de verkeerswegen
verlegd zijn dat de Nederlandsche vlag niet meer te Visby gezien wordt; dus, al had
ik reeds de aandoenlijke zucht van P o t g i e t e r , die als dichter, koopman en kenner
van het Noorden meer dan één alzoo mocht klagen, op de lippen:
‘Haesje Claes, die 's werelds hulde
Plag te ontvangen in haar bloei,
Wijl de zee geen schepen duldde,
Daar haar wimpel niet van woei;
Haesje, die een huis zich bouwde,
Dat paleizen overtrof
Haesje kwijnt nu, arme en oude
Weg op 't stille Prinsenhof!’

toch neen: hier voor St. Gertrud staande mocht ik hem niet naklagen, maar liever
luisteren naar zijn aansporing den weg te banen voor een nieuwen bloeitijd. Nog
meer moest ik eigenlijk me herinneren, gaan herdenken. Maar wat? Den weemoed
der vergankelijkheid, die te meer neerdrukt in kleine tijden? Ook dien; ja den bitteren
weemoedsbeker ledigen, maar zóó volkomen dat men op den bodem daarvan vindt
den zoeten dronk der hoop. Gelijk dat een echte St. Geerten minnedronk was toen
B i l d e r d i j k in 1810 uit zijn diep weemoedswoord:
‘Opgaan, blinken,
En verzinken,
Is het lot van ieder dag:
En wy allen
Moeten vallen,
Wie zijn licht bestralen mag;’

dat wonderwoord van hoop laat opbloeien:
‘Holland groeit weêr!
Holland bloeit weér!
Hollands naam is weêr hersteld!’
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O zeker, een Nederlander reist niet straffeloos door landen, nu een periode van grooter
bloei belevend, dan op het oogenblik misschien het zijne, en op zee, en vooral op de
de Oostzee, kan zijn oog moede worden van het smartelijk gemis van Neêrlands vlag
- en toch, neen, niet wanhopen, maar ‘St. Geertrui's minne’ drinken en uit de
herinnering de hoop winnen op den komenden dag. En die herinneringsdronk houdt
de liefde levend, en dan wordt het een vreugde het trouwe vermaan op te volgen van
den middeleeuwer H i l d e g a e r t s b e r c h :
‘Nu rade ie allen heren ende onechten,
sijn si arm of sijn si rijc,
si drinken sante Gheertruden minne
waer dat si gaen of waer si sijn.’

Ja, schoon was mij Visby, toen het mij oude sprookjes en sagen vertelde, schooner
toen het mij haar weemoedige schoonheid wees aan de eeuwig jonge zee, maar het
schoonst toen het me in de avondstilte reikte de ‘St.Geertrui's minne.’
Geroerd ging ik verder door het verstorven stadje, wit blinkend van 't maanlicht,
en hard-zwart van de schaduwen der ruïnes. Daar zag ik de zee zilverrimpelen! En
vóór ik het wist liep ik aan het strand bij de Jungfrutorn en probeerde de vertaling
van N i c a n d e r 's Avondlied: mitt lif är en våg:
‘Mijn leven een golf,
Die zwellende strijdt,
Dat geen wind haar dolf
Een graf voor haar tijd.
Windstilte valt in;
De golf komt tot rust
En sluimert zacht in
Op 't strand dat ze kust.
In 't blauw' ligt ze neer
En rust van haar strijd;
Men ziet haar niet meer,
Ze is er altijd!
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Der wereldzee wijd
Één droppel z'is maar;
Toch spiegelt verblijd
De zon zich in haar.

‘Zur Besichtigung von Wisby reicht ein Tag aus. Bei zweitägigen Aufenthalt mache
man den Ausflug...’ decreteert B a e d e k e r , maar nog nooit heb ik zoo trouw zijn
wijsheid gelezen en herlezen, en toch tegen zijn raad in mijn willetje gedaan als hier
te Visby. En dat niet om ook eens, al is 't dan maar tegenover mezelf en in mijn
eentje, het anarchistje te spelen, maar eenvoudig omdat ik de tel kwijt was. Want het
in de war komen met de dagen, een reisgenoegen waardoor een anders grauwe dag
iets Zondagsch kan krijgen, was in Visby geworden een niet meer afweten van de
dagen. Zelfs nu, terwijl ik dit schrijf, kan ik noch uit mijn aanteekeningen, noch uit
mijn herinneringen opdiepen hoeveel dagen ik er leefde.
Heel lang, tenminste heel veel leefde ik er, en ik zwelgde er in de zeldzaamste
gerechten van 's levens disch - maar hoeveel etmalen dat was!? Dit weet ik vast en
zal ik nooit vergeten: in de stille uchtendfrischte zag ik grijze torens stram en grimmig
staan, als geharnaste ridders met gesloten vizier, trouwe schildwachten aan het graf
van de schoonste der dooden: Visby; dan werd de zon warm, de blauwe zee
vroolijk-luidruchtig en luchtige wolkschaduwen over de geel-grijs blinkende ruïnes
glijdend schenen deze te bevolken, terwijl de atmosfeer dan vol was van dat sterke
leven, waarvoor alleen sagen en legenden het scheppende woord hebben; en ten slotte
zag ik de maan over de uitgestorven stad, en aan het strand hoorde ik uit de nachtelijke
zee lange klachten en zuchten - als wachten allen die daarin ter ruste waren gegaan
het ontwaken der nieuwe aarde. - Dit weet ik vast en ook dat ik dit alles meermalen
zag, maar hoeveel keer daarvan ik er lichamelijk bij was, dat weet ik niet meer. Nog
wel, dat ik den laatsten, 't zij dan tweeden of derden, morgen door de straten dwalende
uit mijn Visby-stemming ontwaakte, doordat mijn grijze vriend me vroeg of ik al
weer terug moest.
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- Ja, ik liep afscheid te nemen van Visby; zoo zou ik met de boot naar Stettin
vertrekken.
- O, die ‘Carolus’ was nog lang niet in zicht, die kwam wel eens twaalf uur te laat
en soms in 't geheel niet, als er geen goederen waren te laden of te lossen. Kom, hij
zou me iets wijzen wat niet in Baedeker, of eenigen gids stond.
En met hem opwandelende moest ik hem vertellen van Holland, dat toch zoo'n
bizonder merkwaardig land moest zijn, tot we afdaalden in een doodloopend straatje,
en hij me plots alleen liet. Ik stond me even te verbazen wat nu hier te zien was aan
de nieuwe maaimachines, die de smid van tegenover hier om de landbouwers te
lokken had neergezet, toen hij al weer met een sleutel in de hand terugkwam, en al
vertellende dat dit de beroemde Klosterbrunsgatan, zoo geheeten naar de beste pomp
van Visby, was, een deurtje in een ouden muur opensloot, en me noodigde binnen
te komen. Eerst zag ik alleen een te lommerrijken stadstuin, te vol boomen en bloemen
in den zwarten, zuren grond; verder gaande een zonnig grasveldje en dáár - opeens
de Middeleeuwen! Daar rees de St.-Katarina uit het groen, nog bijna geheel gaaf;
de spitsbogige vensters, de pilaren met rijke kapiteelversieringen in slanke pracht,
ja daar rees de zoete droom der gothiek achter dien muur van groen voor mijn
verbaasde ziel op in het blauw. Onder een honderdjarige klimop, die zijn eikendikken
stam, naast een pilaar liet opgaan, zetten we ons neder. Ook mijn grijze vriend zweeg.
Verwachtte hij, als ik, zoo hier een Grauwebroeder te zien, die in zijn kloostertuin
zijn brevier kwam lezen, in schaduw en zon? Daar klikte het tuinpoortje, geruisch
van weggebogen takken, en daar stond een forsche jonge vrouw, de smidsvrouw met
een grootoogig, blond kind op den arm, tegen den muur van groen, half in de zon,
als een Santa Katarina, een heilige reine!
Het was maar een oogenblik voor we opstonden, ik werd voorgesteld en zij de
nicka, die aardige Zweedsche dienaresse, waarbij de vrouw rechtop even kleiner
wordt en zich
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even snel en recht weer opricht, maakte, om daarna met mijn vriend een gesprek te
beginnen, dat ik niet begreep, - maar in dat ééne oogenblik had zich het beeld van
Visby in mijn ziel vastgezet voor altijd.
Want toen ik werkelijk op de verschansing der ‘Carolus,’ die maar een paar uur
te laat was gekomen, Visby met zijn zwarte domtorens boven de omgroende ruïnes
zag wegzinken aan den einder, verrees heel duidelijk, zooals ik 't nu nog zie, Visby
voor me in de gestalte dier forsche, jonge vrouw, die uit de schaduw van St.-Katarina's
kloostertuin in het zonlicht treedt, met haar blonde kind op den arm, terwijl die beiden
zoo rein en mysterieus me aanstaren met hun sprookjesoogen.
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Het Testament van een Wijsgeer
Door Prof. Dr. B.H.C.K. van der Wyck.
Biographia Philosophica. A retrospect by A l e x a n d e r C a m p b e l l
F r a s e r , Professor emeritus of Logic and Metaphysics in the University
of Edinburgh. W i l l i a m B l a c k w o o d a n d S o n s , 1904.
Ziedaar, om met den ouden H e n r i c u s R a v e s t e y n te spreken, een reeks van
‘soete speculatiën en spitsvinnige aanmerkingen, aardig en cierlijk opgedischt, als
een smakelijk banket, dat men wel mag proeven en gemakkelijk kan verduwen.’ (Dr.
A.W. B r o n s v e l d )
Het is het testament van een vijf en tachtig jarigen wijsgeer, die een goed vriend
was van wijlen onzen T i e l e , ook van N i c o l a a s B e e t s en het nog is van den
schrijver dezer regelen, van een merkwaardig man, die ondanks zijn hoogen leeftijd
pittig, frisch en helder schrijft, met één trek personen, toestanden, natuurtafereelen
weet te schilderen en definities geeft om van te watertanden. Wat zegt men b.v. van
een omschrijving als deze: gezond verstand of common-sense is de nog onbewuste
rede, waarvan handelen en weten afhangen en die door de philosophie moet worden
aan het daglicht gebracht.
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Wat mij getroffen heeft, is dat deze krachtige grijsaard, in strijd met een leelijk bekend
spreekwoord, zoo vroeg rijp was. Hij herinnert zich in bijzonderheden gebeurtenissen
uit zijn derde jaar. Overeenkomstig de slechte gewoonte dier dagen betrok hij reeds
op zijn veertiende jaar de academie, maar toen hij nog maar dertien jaar oud was,
zat hij te huis reeds te peinzen over de boeken van D u g a l d S t e w a r t en
B e r k e l e y , welke hem werden afgenomen, daar het beter voor hem geoordeeld
werd al zijn krachten voorloopig aan Ta c i t u s te wijden. Toch had hij toen reeds
zooveel van den Ierschen wijsgeer begrepen, dat bij hem de gedachte rees: materie
verklaart niet alles, maar heeft zelve verklaring noodig. Zoo werd de grondslag gelegd
voor zijn toekomstige philosophie.
Toen hij nog een kleine knaap was, kwelde hem reeds het wereldraadsel. Hij zag
niet in, waarom de wereld er niet altoos zou zijn geweest en het hinderde hem, dat,
terwijl de menschelijke ziel onsterfelijk heette, de jaren na den dood niet worden
meegerekend en er b.v. niet van den apostel P a u l u s of van C a e s a r wordt gezegd:
hij is thans zoowat tweeduizend jaren oud.
In de stille, romaneske omgeving van een landelijke pastorie opgegroeid, was hij
verlegen en eenzelvig, toen hij student werd. Maar door wrijving met zijn
commilitones, vooral met de ouderen onder hen, werd hij langzamerhand van die
kwaal genezen. De dispuutgezelschappen deden hem in dat opzicht veel goed. Zonder
groen-loopen komt men er niet, ook al heeft men nog zooveel talent.
Veel hooren wij in de Autobiographie van de beroemde mannen, onder wie
C a m p b e l l F r a s e r gestudeerd heeft, vooral van Sir W i l l i a m H a m i l t o n ,
wiens geliefde leerling hij was en wiens opvolger hij later geworden is. Pikante
bijzonderheden worden ons soms meegedeeld. In 1838 opende H a m i l t o n een
afzonderlijk college voor meer gevorderde en belangstellende studenten. De stadsraad
van Edinburg, die toen het beheer over de universiteit voerde, achtte zich in zijn
rechten gekrenkt, omdat de hoogleeraar verzuimd had vooraf te vragen, of het hem
kon worden
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toegestaan meer te doen dan waartoe hij door zijn aanstelling verplicht was. Met
definities en sluitredenen, die D u n s S c o t u s en L o m b a r d u s hem zouden benijd
hebben, trachtte de philosoof de jaloersche regenten te overtuigen, dat hij in zijn
volle recht was. Het mocht niet baten; de stadsraad dreigde met schorsing. Tot groote
schade voor de universiteit werd het extra-college slechts één enkelen winter gegeven.
Thans verheugt zich iedere Schotsche universiteit in zelfbeheer. Maar langen tijd
heeft zij zoowel van de kerkelijke als van de wereldsche overheid afgehangen. Een
wetenschappelijk ontdekker en wereldberoemd man als Sir D a v i d B r e w s t e r ,
Principal van St. Andrews, werd nog niet lang vóór het midden der vorige eeuw, met
ontzetting uit zijn ambt gedreigd, omdat hij het gewaagd had zich bij de ‘Free Church’
aan te sluiten. Van de professoren in de philosophie werd onderteekening van de
geloofsbelijdenis der Nationale Kerk geëischt. De heerschzuchtige geestelijken
konden zeer lastig zijn. Op beknopte, maar levendige wijze wordt door C a m p b e l l
F r a s e r geschilderd, hoe onder zijn oogen dat alles anders is geworden. Hij vertelt
hoe de scheuring in de Nationale Kerk ontstond, welke op de stichting van een
daarmede concurreerende Vrije Kerk uitliep, en hoe het vooruitzicht, dat er ook een
vrije universiteit, een universiteit zonder leerstelligen grondslag, zou worden in het
leven geroepen, omstreeks het midden der vorige eeuw tot verbreking van de banden
heeft geleid, door welke de landsuniversiteit aan de landskerk geketend was.
Door zijne bezorging van de beroemde standaard-edities der werken van
B e r k e l e y en van L o c k e 's E s s a y , door zijn ‘Gifford Lectures’, door zijn boeken
over de twee zooeven genoemde wijsgeeren en over R e i d , door zijn langdurig
professoraat werd C a m p b e l l F r a s e r eene der meest bekende figuren van
Groot-Brittanje. In zijn levensgeschiedenis passeeren alle gevierde mannen van zijn
tijd en zijn land de revue, en aangaande velen onder hen worden aardige
bijzonderheden meegedeeld. Hij verhaalt ons van H u x l e y , M i l l , S p e n c e r ,
C a r l y l e , N e w m a n , Lord
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J o h n R u s s e l l , enz. Bij zijn laatste ontmoeting met C a r l y l e toornde deze tegen
de mannen der natuurwetenschap, die uitgevonden hadden, dat God protoplasma
was en dien God met een kleine g in de plaats van den grooten God van Israël wilden
vereeren. Op plechtigen toon zeide hij: ‘Hoe ouder ik word, en thans sta ik dicht bij
mijn graf, des te meer besef ik, dat het voorname levensdoel van den mensch is den
grooten God te verheerlijken en in Hem zijn vreugd te vinden. Iederen morgen is
mijn gebed: Uw wil geschiede! Wat kan men meer vragen?’ Daarop volgde een
hartelijke handdruk, de laatste, dien de schrijver ontving.
Betreffende S p e n c e r hooren wij, dat hij door zijn uiterlijk op een afgescheiden
dominé, ‘a nonconformist presbyter’ geleek. Hij sprak niet veel, maar wat hij zei
was opfrisschend, daar het de taal was van een denker, die niet onder een zwaar
gewicht van boekengeleerdheid gebogen ging. Ondeugend voegt F r a s e r er aan
toe, dat S p e n c e r denkelijk zooals H o b b e s meende: ‘Had ik zooveel gelezen als
andere philosofen, dan zou ik even onkundig zijn als zij.’ En zoo is het boek vol van
biographische bijzonderheden over anderen, waartusschen de autobiographie op
bescheiden en beminnelijke wijze is heengevlochten.
Maar tevens is het boek een geloofsbelijdenis. De geloofsbelijdenis van een
wijsgeer. Men kan C a m p b e l l F r a s e r als B e r k e l e y redivivus beschouwen.
Hij drukt zich voorzichtiger uit dan de beroemde Iersche bisschop in zijn vroegste
meest bekende geschriften; hij zegt niet, dat de dingen ‘ideas,’ voorstellingen zijn.
Meer in overeenstemming met het hedendaagsch spraakgebruik verklaart hij, dat de
mensch van teekenen, van symbolen leeft. Maar hij laat er op volgen, dat de natuur
de taal van God is. Wel erkent hij, dat het een waagstuk is haar zoo te betitelen, doch
het is onredelijk daarvoor terug te deinzen. Het universum wordt onberekenbaar,
tenzij wij aannemen: mens agitat molem. Onder de wettelijkheid der natuur verstaan
wij de onveranderlijkheid van de vormen der verandering. Indien de wereld niet in
goddelijke Rede geworteld is, wat waarborgt
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ons dan, dat de toekomst in eenig opzicht aan het verleden gelijk zal zijn? Dan kan
de orde, die wij zien, slechts tijdelijk en plaatselijk, dan kan krankzinnig toeval het
hart van het geheel der dingen zijn. Men mist het recht op de ervaring te steunen met
het vertrouwen, dat het dagelijksch leven en de beoefening der wetenschap vereischen,
tenzij men gelooft, dat de natuur openbaring is van Geest, niet van een misleidenden,
duivelschen, maar van een goeden, goddelijken Geest. Theïstisch geloof is basis van
alle weten.
Daar de dingen bundels van teekens zijn, hangt de werkelijkheid der dingen volgens
F r a s e r af van de aanwezigheid van personen, die die teekens verstaan. Men bespeurt
het: dit is het subjectief, vóór-kantisch idealisme. Niet alleen op aarde, maar in de
geheele wereld is er, leert F r a s e r verder, niets groots buiten den geest. Zeker,
wezens, met vrijheid bedeeld, zijn in staat wonderlijk af te dwalen. Doch de tijdelijke
aanwezigheid van zondaars en lijders op onze planeet, pleit niet tegen de goddelijkheid
van het universum. Een wereld, die geen ruimte liet voor beproeving en opvoeding,
een wereld zonder zedelijkheid en karaktervorming zou minder waardig zijn te
bestaan dan onze zoogenaamde verdorven wereld. Alleen late men zich het uitzicht
op de toekomst niet vergallen door het denkbeeld, dat het plan van een wijs en
liefderijk God grootendeels verijdeld zou worden en dat de thans verlorenen slecht
en dus rampzalig zouden blijven van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hier trekt F r a s e r ,
zooals men ziet, ééne lijn met den bekenden G. M i v a r t , Darwinist en tevens getrouw
zoon der Katholieke Kerk.
De bezwaren, welke tegen het determinisme kunnen worden aangevoerd, zijn door
F r a s e r beter dan door onzen S c h o l t e n uiteengezet. Volgens de leer van
J o n a t h a n E d w a r d s , zegt hij, is de dader slechts de naaste oorzaak van zijne
handelingen; dat die oorzaak zoo en niet anders werkt, hangt af van zijn voorouders,
van opvoeding en voorbeeld, van tallooze krachten buiten den dader, die geen van
allen anders hadden kunnen werken dan zij gedaan hebben. Hier is de mensch slechts
een passieve geleider
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van causale invloeden, moet de oorsprong der handelingen niet bij hem gezocht
worden. Zeker, ook bij deze beschouwing blijft de qualiteit der handelingen, hare
goedheid of slechtheid, overeind staan voor ons gevoel, maar dat slechts in den zin,
waarin de smaak van een appel of de kleur van een roos afgekeurd of geprezen wordt.
Van verdienste en schuld kan geen sprake meer zijn. Er is enkel een onverbreekbare
natuurorde, een nergens aangevangen en nergens eindigende keten van oorzaken en
gevolgen. Enkel door de erkenning van vrijheid ziet F r a s e r kans de waarde der
persoonlijkheid te redden. Maar hij ontveinst zich niet dat vrijheid een onbegrijpelijk
mysterie is. Alleen betwist hij, dat zij een tegenstrijdigheid, dus onredelijk en
onaannemelijk zou moeten heeten.
Volgens T h o m a s B r o w n heeft men onder causaliteit enkel een bepaalde soort
van opvolging te verstaan, een opvolging, waarop men staat kan maken, omdat zij
vast, onwrikbaar is. Het is verkeerd van een geheimzinnigen, onwaarneembaren band
tusschen oorzaak en gevolg te droomen, het is onwetenschappelijk een ‘ignis fatuus’
na te jagen, iets dat men met den naam van ‘macht’ of ‘kracht’ doopt. De ervaring
toont ons enkel successies, toevallige en onveranderlijke, niets meer dan dat; het is
de taak der wetenschap de onveranderlijke allerwege op te sporen. C a m p b e l l
F r a s e r merkt op, dat door zulk een positivistische beschouwing de band, die het
heelal bijeenhoudt, wordt losgemaakt. Dat twee feiten tot dusver zonder uitzondering
zijn gepaard gegaan, kan dan slechts waarschijnlijk maken, dat zij ook in de toekomst
gepaard zullen gaan, wanneer wij dat samengaan als teeken van innerlijken samenhang
opvatten. Ervaring kan niet tot kennis leiden, tenzij we uitgaan van het redelijk
vooroordeel, dat er iets is, hetwelk gebeurtenissen in de natuur samensnoert. Als we
het waarschijnlijk noemen, dat dit op dat volgen zal, dan spreken wij het vermoeden
uit, dat die opvolging door de alles omvattende orde geboden wordt. Iets verklaren
beduidt iets een plaats aanwijzen in den samenhang van het geheel. Gaan we niet uit
van de onderstelling, dat
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een alles omvattend wereldplan voortdurend bezig is zich te verwerkelijken, dat een
alles beheerschende, steeds identische wereldmacht overal werkzaam is, dan heeft
niets verklaring noodig, evenmin geregeld als chaotisch samengaan van
gebeurtenissen. Ook volgens B r o w n en zijn geestverwanten zou het woord ‘natuur’
geen zin hebben, als er geen onverbiddelijke wetten zich deden gelden. Maar die
wetten zelve zitten toch niet op tronen, vanwaar zij met haar scepters de
aangelegenheden dezer wereld besturen. Als de mensch de natuur gadeslaat, dan
staat hij met zijn begrensde en geleende macht tegenover de oneindige en
onveranderlijke bron van alle macht, tegenover den éénen God, die in de vele dingen
tegenwoordig is en ze onafgebroken voortbrengt. Het theïstisch postulaat, volgens
hetwelk men bij de waarneming verkeert met alom aanwezige Rede, vindt zijn
alternatief in de stelling, dat weten onmogelijk is.
Op deze wijze heeft de rustige en in het halfdonker van het studeervertrek
wegschuilende denker lange jaren gephilosofeerd en zijn katheder gebruikt tot
voorlichting en veredeling van de elkaar afwisselende geslachten der menschheid.
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Verzen1)
Door Frans Bastiaanse.
Als ik rust....
Als ik rust op 't doode-kussen
Als mijn oogen niet meer zien
Als mijn ooren niet meer hooren
Zal er éen, o éen misschien
Brand van ziel en zinnen blusschen
Loopend tusschen 't zonnig koren
Met mijn verzen 't leed t' ontvliên.
Verzen, duizend verzen schreef ik
Voor mijn ziel gestalte kreeg,
Nú was 'k al te zeer van woorden
Dán van leed en vreugde leêg;
Maar thans in mijn verzen leef ik,
Ziel en woord bijeenbehoorden
Sinds uw schoon beeld tot mij neeg.
Loop ik hier: 't is 't blauw der luchten,
Loop ik ginds: 't is 't groene woud;
Waar ik ga, of klare stroomen
Baden in het middag-goud,
Hoor de donkre dennen zuchten
Zwatelen de klaterboomen,
Waar het blad nooit ruste houdt;

1) Uit het Boek ‘Jeugd’.
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't Ruischt en suizelt in de klanken
Van mijn lied, waar, fonkelend
Als de weerschijn van rivieren
Verten vindend onbekend,
Schitteren met prismaspranken
Woorden, die de weelde vieren
Van de zondoorblonken Lent'.
Laat mij zonder taal of teeken,
Schoonheid, nimmer van U zijn;
Laat mijn lied ten einde klinken,
Kan 't in vreugde, als 't moet in pijn;
Laat de beker nimmer breken
Andren menschen lang doen drinken
Teugen van mijn levenswijn.
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‘Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer’
‘Vom Meere strahlt.’
GÖTHE.

Ik denk aan U.
De zomer ging, de goud-doorschenen uren
Verkortten hunnen loop; de nacht wordt lang...
Hoe eindloos zal me' ook déze winter duren,
Hoe bang is 't hart, dat u verloor, hoe bang!
Ik denk aan U, als in de blanke vaarten
De blauwe schijning van den hemel valt,
Door 't nevelblank de Lente-morgen-klaarte
Goudglanst der weiden welig esmerald.
Ik denk aan U, als ik het riet zie wuiven
Dat op den golfslag schoonbewegend wiegt,
Aan U, wanneer een vlucht van teedre duiven
Klapwiekend voor de morgenzonne vliegt...
Ik denk aan U, als door den brand der velden
De dorpsklok de ure van den middag luidt,
Aan U, wanneer de vespertonen melden,
Dat de' avond zonk en duister de aarde omsluit.
Ik denk aan U, wanneer, de maan verrezen,
In 't donker landschap laat de nachtuil klaagt,
De Noorderkim nog de' afglans houdt in wezen
Van 't Zomerlicht, dat nauw verbleekt, weer daagt.
Ik denk aan U, als de eerste bladeren dalen,
En 't Herfstschoon, willoos, langs de wegen zwerft,
De najaarsnevelen 't zwakke licht vervalen
Van zilvren zon, die met den middag sterft.
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Ik denk aan U bij stormen, bij ontijde,
Wanneer de wind opzweept de wilde zee,
Alsof de wereld met het hart, dat schreide,
Uitklaagde een klaagzang van nog zwaarder wee.
Ik denk aan U in korte, in lange nachten,
Als langzaam de uren langs mijn leger gaan,
Uw beeld staat dag en nacht in mijn gedachten,
En zal er, tot de dood mij oproept, staan.
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Na een opvoering van Ibsen's Nora
Door C.B.-W.
I.
Menigmaal heeft het als een half treurig, half lachwekkend raadsel mijn geest
bezwaard, waarom een aantal vrouwen na een voorstelling van Ibsen's Nora huiswaarts
keeren in den verwonderlijken waan, dat ze dien avond een menschenwezen in
geheimzinnige wording aanschouwden, dat de langbesloten knop van een diepbloeiend
zieleleven binnen enkele uren zich als voor hun oogen heeft opengevouwen, en ze
deze Nora van kind tot vrouw zagen rijpen - tenzij dan, (en ik meen wel dat dit een
der grondgedachten van I b s e n 's levensfilosofiie is) dat men de vrouw beschouwen
wil als een groot kind, even onmondig maar minder schuldeloos, even onberekenbaar
en naïf-zelfzuchtig, maar daarbij somtijds leugenachtig en onrein.
Er komt in deze Nora letterlijk niets tot rijpheid: in het eerste bedrijf alleen maar
even roekeloos omgaand met de magen harer kinderen, die zij overvoert, als in het
laatste met hun jonge zieltjes, welke zij meedoogenloos het allernoodigste voedsel
onthoudt, blijft zijzelve door het geheele stuk heen een ongedurig kind, aan het slot
een koppig kind met een aloverstemmende dwangvoorstelling: haar eigen lang
verwaarloosd en van huis uit tamelijk dor
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innerlijk bestaan in vrijheid tot rijker bloei te brengen, zonder zich door eenig ding
in die verheven taak te laten storen.
En wat heeft ze tot verklaring en verontschuldiging van deze uiterst primitieve
levensopvatting aan te voeren?
Het is waar, de fraaigekleurde kijkglaasjes waardoor ze leven en wereld tot nu toe
zoo aardig had bekeken, zijn haar een beetje wild uit handen geslagen en hebben
onder het vallend verbrijzelen haar vingers bezeerd - in een omzien tijds heeft ze al
haar illusies zien vernielen. Maar dat zij zooveel broos bezit te verliezen had, lag
toch voor een groot deel aan haar eigen geestelijke kortzichtigheid en gevoelsarmoede,
en ieder weet dat glas en illusies er nu eenmaal niet làng over doen om te breken.
Met ledige, bloedende handen staat zij nu naast de scherven, die intusschen ook
anderen mee verwondden... en de eenige bezorgdheid, die in haar opkomt, is hoe ze
het best en spoedigst haar eigen kwetsuren zal doen genezen, en zich beveiligen
tegen elke nieuwe aanraking met de gevaarlijke splinters.
Kinderlijke begeerte voorzeker, vrouwelijke misschien, maar getuigend van
ontwaakt menschbewustzijn?
Indien er waarlijk door smart en ontgoocheling iets in haar tot levend bewustzijn
ware gekomen, eenige kracht, eenig verteederend begrip, mij dunkt, zij zou ànders
praten en doen. De Nora, die door de schrijnende ondervindingen der laatste uren
van haar huwelijksleven tot vrouw, of laat ons liever zeggen tot mensch gerijpt was,
die Nora zou haar koudbloedige aanklacht tegen haar gestorven vader - die haar toch
lief had - niet onbewogen ten einde toe hebben kunnen uitspreken. Zij zou zelfs in
haar hartstochtelijke en rechtmatige verwijten aan H e l m e r , dat hij door liefdelooze
luchthartigheid zijn plichten tegenover haar verzaakte, halverwege blijven steken....
omdat zij plotseling met angst en ontroering in hem het eeuwige mysterie van vreemd
leven voelen zou, zoo ongenaakbaar voor ons oordeel. En omdat een sterker stem
uit eigen binnenste haar dwingen zou tot luisteren: Wat heb ik van mijn plichten
tegenover
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hem en mijn kinderen terecht gebracht? En voor mij zelf, wat is mijn wezen geweest
en geworden? Ik was toch niet enkel het willoos maakwerk der dwalingen van
anderen? Iets eigens leefde, begeerde en zondigde toch ook in mij?
En het in zwijgen gevonden antwoord zou haar een beetje deemoedige wijsheid
geleerd hebben, en iets van die breede, vruchtbare indulgentie, die het grillige leven
ongevraagd geeft aan hen, die het niet meer in de eerste plaats aanboord komen met
hooge eischen voor eigen geluk of ‘menschwording.’
- To r w a l d H e l m e r , de man van wien ik het ‘wonderbare’ verwachtte, is niet
meer dan een gewoon man, en minder dan dat... hij is even lichtzinnig als zelfzuchtig,
en onder zijn vrees voor smart en schande werd deze redeneerende pedant een
wreedaard. - Aldus verzucht zij, en niet zonder reden. Maar de wijzer en zachter
geworden Nora, die even iets van de geheimnisvolle wisselwerking in alle
menschenverhoudingen had leeren doorvoelen, zou op die beschuldiging in stilte
laten volgen: - ja, maar alle mannen zijn op hun tijd lichtzinnig, de meesten onbewust
zelfzuchtig, en bij haast allen vertoont het lijden een kenmerkende neiging zich bij
zijn eersten aanval om te zetten in kwelling voor hun omgeving. Zoo weinig heb ik
ooit over eenig verschijnsel in mijzelf of anderen nagedacht, dat deze waarheid, toen
zij eensklaps met al haar hard gewicht op mij neerviel, mij als verpletterend trof. Nu
ik evenwel begin te voelen dat zij mij niet verpletterd heeft, dat ik armen en beenen
nog vrij bewegen kan, nu komt de vraag: wat moet ik doen om het ondraaglijk
schijnende waardig te dragen?
Half door mijn eigen schuld, half door het noodlot dat ons allen drijft, heb ik
voorgoed mij vastgewerkt in een net van groote en kleine plichten: tegenover dezen
man, wiens tekortkomingen après-tout niet onvergeeflijker waren dan de mijne,
tegenover mijn kinderen vooral, van wie ik niets te vorderen heb, wie ik enkel geven
mag. Erger dan nutteloos zou het zijn, er over te tobben of niet
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de mogelijkheid bestaat mij uit die banden los te rukken, en met de vaneengescheurde
draden een zuiverder weefsel voor mijn eigen leven op touw te zetten. Het leven is
nu eenmaal, tot zekere hoogte gebracht, geen weeldehandwerkje, dat men kan
lostornen of doorknippen, wanneer het patroon en de kleuren ons niet langer bevallen,
om naar willekeur een nieuw te beginnen. Er zit niets anders op dan het met alle
rafels en naden, met zijn onharmonische tinten en verwarde teekening, zoo goed het
gaan wil, te voltooien.
Dit te erkennen en er naar te handelen beteekent voor mij in menig opzicht een
bestaan van strenge zelfverzaking, goed - maar ook van dagelijksche liefdevolle
krachtsinspanning, die het beste is wat een mensch voor den waarachtigen groei van
zijn wezen vinden zal. In een wereld, die nu niet zoo heel rijk is aan verantwoordelijke
schepselen, kan het voor hen die geen persoonlijk geluk als eerste levensvoorwaarde
meer zoeken, geen verlagende taak zijn te trachten anderen, onbewuster
voortlevenden, kinderen met hun recht op zorg en liefde vooral, te beschermen tegen
de booze elementen waardoor ze van rondom, en niet het minst van binnenuit, worden
bedreigd. En in elk geval, hoe moeilijk, vreugdeloos en duister ik deze nieuwe wegen
nu ook voor mij zie liggen: dit is het leven, zooals het onder mijn handen en zeker
niet zonder mijn schuld zich vormde, het leven dat nu eenmaal geleefd moèt worden,
en zoo moedig mogelijk. Wat ze had leeren lijden, meevoelen en begrijpen zou ze niet tot opzienbarenden
grondslag gaan stellen van haar eigen onafhankelijke ‘opvoeding’, - ze zou het in
alle stilte dienstbaar willen maken aan die van anderen.
En aan zichzelve zou zij misschien na jaren de verborgen trouw ervaren van die
veelvragende evangeliebelofte: ‘zoo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen,
maar zoo wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het behouden.’
Mogelijk zelfs, al is dit ten eenenmale bijzaak, zou ook die profaner wijsheid aan
haar vervuld worden dat elk geluk,
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om echt en blijvend te zijn, niet al te vast moet wortelen in de werkelijkheid.
Maar deze Nora, die nadat de rozerood doorschenen blinddoek haar ruw werd
afgerukt, uit pijn en verschrikking als een ziende vrouw te voorschijn treedt, heeft
geen oog voor het dieper geweven verband van menschenlevens - zij lijdt aan die
ongeneeslijke myopie van het hart, die alleen maar ragfijn en meedoogenloos scherp
het vlak voor zich liggende ziet en ontleedt.
De ‘heilige plicht van den mensch tegenover zichzelf’ is ongetwijfeld een stevig
woord om mee te schermen - zelfs verbaast het ons even dat de weinig ontwikkelde
Nora die rake formule zoo vlug en pasklaar bij de hand heeft, en men mag van
meening zijn dat I b s e n hier, bij uitzondering, een beetje onhandig hoorbaar
souffleerde.
Indien zij echter in haar eigen taal eens een omschrijving daarvan geven moest,
zouden we ongeveer de volgende fraaie redenatie krijgen: ‘zoovele jaren lang heb
ik onbewust voor mijzelf alleen geleefd, - nu wordt het toch hoog tijd dat ik eerst
eens recht voor mijzelve ga leven, en dan met open bewustzijn. Onwillekeurig heb
ik mij gedurende die jaren verstrikt in allerlei banden, die men gewoonlijk plichten
noemt - en waar ik mij heel weinig om bekommerde. Ik ben daarvoor niet strafbaar,
want ik voelde nooit dat zij mij bonden... van mijn man en kinderen, als van het heele
leven, zag ik alleen den amusanten kant. Thans echter, nu ze mij eenmaal ook de
andere zijde hebben getoond, de harde, sombere, veeleischende zijde waar elke band
met menschen is als een monster met duizend vangarmen, die traag maar zeker al
het beste dat we in ons dragen voor zich vergen, thans zou ik er mij nooit meer
onbevangen mee kunnen vermaken. Me aan hen wijden, zonder van hen iets voor
mijn eigen geluk terug te vragen, wil en mag ik niet: ik ben een veel te belangwekkend
schepsel dan dat ik het recht zou hebben, ook maar een stukje van mijn eigen kostbare
persoonlijkheid te doen teloorgaan in die van anderen. Het beste is daarom, dat ik
ze heelemaal wegcijfer en van mij afzet - weg er mee, es ist so gut als
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wär' es nie gewesen - en als een vrije vrouw trek ik de wereld in.’
Altijd en voor een ieder is N o r a een allerliefst vrouwtje geweest, maar haar
liefheid houdt geen stand in het leed, omdat ze enkel zinnelijk-blije levensuitstraling
was, zonder kern van teederheid.

II.
Deze kettersche beschouwingen zijn allerminst gericht tegen het dramatiseerend
vermogen of de psychologie van I b s e n , waarvoor ik eerbied genoeg heb, al lijkt
de laatste mij niet overal even oprecht, met name niet in Nora.
Vrouwen als N o r a en H e d d a G a b l e r in beeld gebracht te hebben, kan hem
enkel aanspraak geven op bewondering.
Ik zou alleen verzet willen aanteekenen, wanneer N o r a onder zijn meest
‘sympathieke’ vrouwenfiguren wordt geteld in een lijn van gevoelsoordeel, waar
H e d d a G a b l e r dan aan het andere uiteinde als alleronsympathiekste staat.
Nu ja - H e d d a vertegenwoordigt een moderne afwijking van het legendarische
type vrouw-monster, die den man lokt en verlaagt en hem ten slotte in den dood
drijft, N o r a toont ons de vrouw-slachtoffer, de door den man verongelijkte en
bedorvene, nieuwere variëteit der reeds uitgestorven gewaande soort femme
incomprise, en dit verschil is oogenschijnlijk niet gering.
Voor het overige hebben beide een stuk mislukt, onvruchtbaar leven achter zich,
beide weigeren met denzelfden dommen nadruk de gevolgen harer daden te dragen,
doch terwijl H e d d a daarom een zelfgewilden dood zoekt, gaat N o r a er op uit om
een nieuw zelfwillend leven te maken.
De vaagheidsbekoring van het volstrekt onbekende en ongebondene, die zulk een
nieuw te beginnen leven omhult, zal oorzaak zijn dat maar heel weinigen zich in de
vraag verdiepen, wat er van N o r a worden moet nu de muren van het huis
donkergesloten achter haar staan, - nu ze
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zich, eenzaam en vrij, op straat en in de wereld bevindt.
Toch zou het leerzaam werk zijn, de kansen van dit leven eens onbevangen na te
gaan. Zelfmoord is buitengesloten: een vrouw, die zoo hevig het overwegend belang
van haar eigen wezen gevoelt, moet beseffen dat levensvernietiging geen oplossing,
op zijn best een storende omweg zijn zou in den ontwikkelingsgang, dien ze liefst
zoo recht en snel mogelijk wil afleggen.
Lang eer zij de woning van C h r i s t i n e L i n d e heeft bereikt, zal het haar in de
kille buitenlucht wel klaar geworden zijn dat deze practische, nuchter plichtmatige
vriendin, met haar bedaard sterken wil, nog vóór den middag er in geslaagd zal zijn
het ontroerend weerzien van haar kinderen te bewerken, dat N o r a bovenal vreest.
Eveneens moet zij inzien dat een toevlucht voor dien nacht te zoeken bij familie
of vrienden, met haar zwakke natuur, onvermijdelijk zou uitloopen op een banaal
verzoeningstooneel binnen acht of veertien dagen. Niemand zal wel zoo hard en
onrechtvaardig zijn, haar te verdenken van het daarop aan te leggen - haar begeerte
naar vrijheid is voor het oogenblik eerlijk genoeg.
Zij zal dus een onderkomen moeten vinden in een of ander hotel of pension, waar
het meer dan twijfelachtig is of men haar in het holle van den nacht zal willen
opnemen, - gegeven onze maatschappelijke verhoudingen, die nu eenmaal zoo zijn,
en misschien niet goed zijn, maar zeker niet zoo goedig met zich laten sollen als
moreele banden. De moraal is het onschadelijkste schepsel ter wereld.... alleen maar
is het uit haar naam dat de klappen worden uitgedeeld aan wie zich tegen de
reglementen der samenleving bezondigt.
Maar wij willen voor dit geval het beste hopen. N o r a zal dan den volgenden
morgen vrij laat (want deze soort vrouwennaturen slapen onder alle omstandigheden)
haar oogen verward opslaan in een vreemde kamer, en eerst langzaam tot het volle
besef ontwaken, wat die intimiteitloos versletene, in de winterochtendzon droefgeestig
gefaneerde meubels om haar heen beteekenen.
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Nu doet de omgeving er natuurlijk niets toe voor velen onzer - een mensch kan op
een druiligen Decembermorgen koud en verstijfd wakker worden in een hooiberg,
en toch met het eerste licht het bewustzijn van te leven als een openbaring van
heerlijkheid over zich voelen stroomen. Maar voor N o r a , met haar ondiep, begeerig
zieltje, dat alles van buiten moet ontvangen en uit zichzelf niets weet te geven, is
wat haar omringt volstrekt zoo'n onverschillige zaak niet, en zij zal zich innig
rampzalig voelen.
Een kinderachtige rampzaligheid, niet voortkomend uit het smartelijke van den
toestand, maar allermeest uit het bekrompen-zelfzuchtige van N o r a 's eigen wezen.
Behoud de omstandigheden onveranderd, zet alleen de drijvende motieven op een
hooger plan: neem aan eene N o r a , die op dezelfde wijze haar huis ontvlucht om
een verstooten kind te gaan zoeken, en deze vrouw, even hulpeloos rondzwervend
en blootgesteld aan dezelfde kleine vernederingen, zal tragisch zijn, door geen
oppervlakkig beklag, veelmin door spotlust te bereiken.
Wie begrijpt intusschen niet met deernis, dat zulk een ontwaken pas het begin der
ellende is? - Wat moet deze jonge vrouw, zonder geld, zonder talenten, zonder
arbeidskracht, op de overvoerde markt van het leven beginnen?
Aan de opbruischende sympathie, die de wereld over heeft voor al wat haar
ongewoon toeschijnt, zoolang het nieuw is, zal het haar stellig niet ontbreken. Maar
er wordt in onzen tijd, nu niemand graag voor gewoon wil doorgaan, op die sympathie
van zooveel kanten tegelijk aanspraak gemaakt, dat ze zich waarlijk met N o r a niet
langer dan zes weken kan bezighouden. Niet van de wereld, van zichzelve zal zij het
per slot van rekening moeten hebben, en wat dan? Van alles zal zij waarschijnlijk
vol goeden moed beginnen, elken vorm van naaldewerk, en velerlei manieren van
schrijfarbeid - die immers zoo prettig de verbeelding wekt, een man te zijn - maar
wat zal zij ten einde brengen? De eenige weg waarlangs wellicht eenig succes haar
wacht, zou wezen op het podium van een bescheiden variëteitentooneel de tarantella
te
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dansen - en niets gaf ons het recht, van haar te gelooven dat zij dit middel voor haar
verdere opvoeding zal willen aangrijpen.
Zij is pas op te ruwe wijze met de scherpste hoeken van een mannelijk karakter
in botsing geraakt, dan dat haar afschuw van al wat mannelijk is voorloopig niet heel
echt mag heeten. Een vrije vrouw is zij, en wil het blijven - maar voor hoe lang?
Gebrande kinderen schromen 't vuur, doch wie eens zijn vingers brandde, behoeft
daarom nog niet zijn levenlang in een ongestookte kamer te zitten. Helaas, het is te
vreezen dat er voor de arme N o r a maar één uitweg bestaat... Haar hulpeloosheid,
haar ijdelheid, het aanhankelijke in haar aard, de vage slappe sensualiteit, die haar
heele leven beheerschte en zoo helder uitkomt in haar verhouding tot Dr. R a n k dit alles te zamen zal haar binnen zes maanden het eerste aanbod van mannelijken
steun dat haar gedaan wordt, met beide handen doen aannemen. Het wereldsch
oordeel, dat bedenkelijk het hoofd zal schudden en spreken van langberaamd opzet
en verborgen depravatie, zal haar ditmaal zwaar onrecht doen. Want te goeder trouw
zal N o r a zich dan verbeelden, dat tot volkomen ontwikkeling van haar zielsbestaan
een mannelijke invloed nu eenmaal onmisbaar is. De man, dien zij volgt, zal daarbij
in haar oogen zoo iets heel bizonders zijn, zelfopofferend en allerminst lichtzinnig,
veeleer teeder dan wreed, in alle opzichten het ideale tegenbeeld van To r w a l d
H e l m e r - op wien hij in werkelijkheid alleen het twijfelachtig en weinig duurzaam
prestige zal voór hebben van een onopengesneden boek. Van lieverlede zal zij elken
vorm van ontgoocheling doormaken, met altijd dat flauwe vonkje van een verlangen
naar iets hoogers in zich, dat haar voor volslagen verlaging blijft bewaren. Op de
een of andere manier zal zij eindelijk reddeloos ondergaan - en wat veel erger is, zij
zal geleefd hebben zonder eenig lichtspoor na te laten in het leven van anderen.
Wonderlijk mag het schijnen, dat nochthans N o r a H e l m e r zooveel meelijdige
sympathie wekt, in tegenstelling
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van hare jongere zuster H e d d a G a b l e r , met welke zij toch gemeen heeft dezelfde
onmacht, dezelfde onrustige ijdelheid, en die troostelooze dorheid van hart, niet in
staat iets los van zichzelve lief te hebben. Ongetwijfeld stoot H e d d a 's natuur af
door feller wreedheid, daarentegen is zij wellicht in zooverre weer hooger te schatten,
als een iets minder zwak en passief zelfbewustzijn hare liefdeloosheid draagt.
Want het kwade is misschien altijd te veroordeelen, maar een doordenkende
consequente boosdoenster, gedreven door sterke begeerten, zou zooal geen
beminnelijk, toch een achtenswaardig medeschepsel schijnen, vergeleken bij deze
willooze, bloedelooze wezens, wier eenige oorspronkelijke zielseigenschap een in
meer dan één zin negatief magnetisme is, dat haar werktuigelijk ten allen tijde de
leugen volgen doet.
I b s e n 's symboliek, in haar gewrongen diepzinnigheid, laat mij meestal koud,
maar de bitterkoekjes-symboliek uit het eerste bedrijf van N o r a , later nog eenmaal
in een vluchtig trekje herhaald, treft als scherp en eenvoudig. Lijkt het niet of hij hier
zeggen wil: der bewuste ondeugd moge nog wel eens aan haar verstand zijn te
brengen, dat zij wijs doet van bitterkoekjes af te blijven omdat die ongezond zijn,
met de onbewuste daarentegen valt onder geen voorwaarde iets aan te vangen, - altijd
weer zal zij zich tenslotte omdraaien en het verboden koekje tersluik in den mond
steken, en later er om liegen met zulk een lief glimlachje dat zij haar eigen leugentjes
gelooft.
Toch ligt zeer zeker de grondoorzaak der begripsverwarring bij I b s e n zelf: om
den weifelenden opzet, de halfslachtige karakterizeering van deze Nora-figuur,
kenmerkend bevestigd door het gemak, waarmee hij voor dit tooneelspel een
gevarieerd einde van enkele regels fabriekte, dat N o r a aan de bedjes harer kinderen
tot zachtere gevoelens brengt.
Een zielstragedie, die zich met zulk een handverdraaien in een blij-eindig spel laat
omzetten, kan niet zuiver zijn doorgevoerd. Lange jaren geleden herinner ik mij een
Hollandsche gewijzigde Hamletvoorstelling te hebben bij-
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gewoond, waarin de slotwoorden van den held ongeveer aldus luidden:
Ik kon hier nu wel sterven door deez' dolk,
Doch liever blijf ik leven voor mijn volk. -

en het is niet na te vertellen, hoe allergekst en ongelooflijk dat klonk.
Bij N o r a echter past het eene slot ongeveer even goed als het andere, omdat wij
het heele stuk door eigenlijk nergens houvast aan haar wezen hadden.
Zonder twijfel legt I b s e n het er op toe, als eindindruk begrijpende deernis en
een zekere ontroerde waardeering voor haar te vergen, - wat hem dan ook wonderwel
bij velen gelukt.
Maar intusschen heeft het er veel van weg, of bij hemzelf onder het bewerken van
zijn stof een onbedwingbare weerzin menigmaal de overhand kreeg op alle
verzoenende tooneelbedoelingen. Het sterkst laat zich die zonderlinge
tegenstrijdigheid aantoonen in de wijze, waarop door hem de vriendschapsverhouding
is behandeld tusschen N o r a en Dr. R a n k . De groote scène tusschen die twee doet
het meest afbreuk aan de eenheid van het stuk - maar verraadt tevens misschien het
klaarst de diepere denkwijs van den dichter.
Indien ergens, dan had hier, in de droevig-teere aanraking van deze twee
angstgevoelens - de angst voor het leven en de angst voor den dood - de onnadenkend
schuldelooze, het kwade zelfs niet ziende kindernatuur ons kunnen verteederen en
hoog boven onze kleine wijsheden uitrijzen. Hier had zij dat sterke onschuldswoord
uit een vroeger bedrijf tot waarachtigheid moeten doen opleven: dat geen wet een
mensch verbieden kan, een ander mensch dien hij liefheeft voor leed te bewaren. In
plaats daarvan vertoont het kinderlijk-onbewuste vlindervrouwtje in dit tooneel
plotseling niet alleen zeer onkinderlijk-booze instincten, maar blijkt ook een
aanmerkelijken voorraad wereldwijsheid te bezitten van de slechtste soort.
Om van het ergerlijke, door haar uitgelokte spelletje met de kousen te zwijgen waardoor is eigenlijk, zoodra
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R a n k haar zegt dat hij haar liefheeft, voor N o r a de weg gesloten om hem het geld
te vragen, dat zij denkt noodig te hebben? (of dit geld al geen oplossing brengen zou,
doet natuurlijk niets ter zake: N o r a verwacht er die wèl van). Een redelijke grond
voor haar veranderd gedrag is niet te vinden dan alleen deze: dat haar ijdelheid, die
groote vrouwelijke plaatsvervangster van het verstand, haar heel zuiver instinctief
doet voelen, hoe iedere vrouw, wanneer ze aan een man die haar zoo pas op
dweepzieken toon betuigde dat hij zijn leven ter liefde van haar zou willen offeren,
tot antwoord hulp vraagt in een hoogst prozaïsche geldaangelegenheid, daarmede in
de gevoels-schatting van dien man eenigszins daalt en iets van haar ongenaakbare
bekoring inboet. Het onbeperkte, superieure vertrouwen in R a n k waarvan haar
verzoek zou getuigen, moet als een heilzaam ontnuchterende douche op zijn
overspannen gevoel werken - maar dit gevoel is N o r a veel te dierbaar dan dat ze
het aan zulk een forsche kuur wil blootstellen. Ze wil hier niets van haar bekoring
prijsgeven, zoomin als later van haar vrije persoonlijkheid: al wat haar ‘Ik’ betreft
is haar te heilig. Vraagt ze hem het geld, eenvoudig, waar, zonder aanstellerij - dan
verschuift ze den grondslag hunner geheele verhouding en maakt haar tot die van
twee vrienden, in plaats van die tusschen een man en een vrouw, wier ziekelijkheid
- bij den een van lichaam, bij de andere van sentimenten - behagen schept in zinnelijke
emoties op het kantje af, en vergeestelijkte lievigheidjes zonder vervolg.
Met de afgedane kwestie van dit geld, even kinderlijk vertrouwend gevraagd als
ridderlijk gegeven, tusschen hen beide, zou het R a n k onmogelijk worden daarmee
op den ouden voet door te gaan, en N o r a kàn van die zoete gewoonte geen afstand
doen.... Haar instinct, zooveel klaarder dan haar bewust voelen, vertelt haar alweer
dat wie zich voorneemt een eerlijke vrouw te zijn in den eenvoudigen zin waarin
men van een eerlijk man spreekt, daarmede in vele gevallen ophoudt een begeerlijke
vrouw te zijn, en dit laatste voorrecht schijnt haar het eenige toe wat waarde
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heeft. Terechtertijd komt haar nu daarbij nog een stel wereldsche moraaluitspraken
te hulp, waaronder deze: ‘een getrouwde vrouw vraagt onder geen voorwaarde geld
ter leen aan een vreemden man die haar gezegd heeft dat hij van haar houdt’ - en de
tooneelaanwijzing van ‘kalme waardigheid’ waarmee N o r a zich afwendt en om de
lamp roept, is gevonden en verklaard.
Het zou toch slechts aan haar gelegen hebben om met één enkel woord den geheelen
toestand hoog boven de bedompte sfeer van teleurgestelden bekoringslust en gekrenkt
mevrouwefatsoen in zuiverder lucht van menschelijk gevoel te halen.
Maar geen seconde ontwaakt bij haar het voelen voor en in een ander, niet even
een begrip van de vreugde, die het voor dezen vereenzaamden, bijna-stervenden man
kan worden, om als laatste levensdaad aan een wezen dat hij liefheeft - moge dat nu
een vrouw, een vriend of een kind zijn - zonder zelfzucht een beetje geluk te mogen
geven.
Onveranderlijk ziet zij, in alle menschenleven dat haar nabijkomt, alleen het leelijke
en lage, nooit daarachter een schijnsel van het goddelijke opvlammen.

III.
Niettemin is de populariteit van een stuk als N o r a voor een groot deel
vrouwenbedrijf, en als zoodanig slechts zijdelings berustend op onpersoonlijke
waardeering van I b s e n 's kunst, veel vaster op sterk persoonlijke, hartstochtelijke
in- en meeleving van door hem weergegeven vrouwenvoelen.
Ik zou haast durven wedden dat, als het mogelijk was te lezen in de harten van
naarhuis wandelende schouwburgbezoekers, in wier ooren nog de bons nadreunt,
waarmee de huisdeur achter de heldin toeviel, de meening der meeste mannen zich
kort en zakelijk zou laten samenvatten in eén uitroep: ‘Nonsens!’
Bij vele vrouwen daarentegen zou men een droomerige stemming vinden
nagebleven, met den meer of minder
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duidelijken grondtoon: - het ontwikkelen van eigen wezen, eigen wil, eigen
ongeboeide kracht, is het niet onze hoogste, onze heiligste plicht? en is misschien
deze N o r a , die haar leven op nieuw aanvangt, vrij als had ze nooit eenigen band
gekend, zoo al niet na te volgen, dan toch heimelijk te bewonderen en te benijden
om haar moed? In Nora wordt voor alles het slachtoffer beklaagd van een onredelijke opvoeding,
vroeg begonnen door haar vader, met schuldiger bekrompenheid en harteloozer
gemakzucht voortgezet door haar man.
Toegegeven, - van oudsher evenwel hebben er ook onverstandig zelfzuchtige
moeders en vrouwen geleefd, wier dwaze heerschzucht op het lot van haar zoons en
echtgenooten niet bepaald heilzaam werkte.
Maar laat eenig schrijver een ziels-zwakken jongen man ten tooneele voeren, op
een verkeerde manier grootgebracht en jonggetrouwd met de verkeerde vrouw, een
jonge man die na eenige jaren huwelijks - waarin hij steeds leugenachtiger en slapper
van wil werd - door een tragische uitbarsting tot het besef van zijn mishandelde jeugd
gekomen, zijn vrouw en kinderen ontloopt, niet in een woedende driftbui of omdat
hij een andere vrouw lief kreeg, of om welke menschelijk gezonde of zondige reden
ook, maar met het overlègde plan - getuige zijn gepakt reistaschje - om op zijn eentje
zijn eigen gebrekkige opvoeding wat te gaan bijwerken.
Zulk een zwakkeling is voorzeker in onze dagen niet ondenkbaar, en de vertooning
kon even boeiend als leerrijk zijn. Doch den meest genialen dramaturg zal het niet
gelukken, voor zijn mannelijke toeschouwers de langzame ontaarding van zijn held
als ènkel een noodwendig gevolg der vrouwelijke domheid naast hem, of de eindelijke
vlucht als een eerste daad van zedelijken moed aanneembaar te maken.
Gevoelen vele jonge vrouwen dan niet, op hoè hooghartige wijze haar door I b s e n
in zijne N o r a een brevet van ontoerekenbaarheid voor haar daden werd uitgereikt,
dat de allergewoonste jonge man verontwaardigd zou weigeren te aanvaarden? Raakt
bij geen enkele van haar

Onze Eeuw. Jaargang 4

273
dat restje van gevoel van eigenwaarde aan het gisten, dat den ijdelen boef, die voor
een jury op soortgelijke gronden zijn vrijspraak hoorde bepleiten, driftig deed
opspringen en uitroepen: ‘Meneeren, zoó gek als die man u blieft wijs te maken, ben
ik niet’...?
En I b s e n 's werk is slechts een der uitingen van een veel wijdstrekkender
verschijnsel. Naarmate de vrouw zich op elk maatschappelijk en intellectueel gebied
geruchtvoller naarvoren begint te dringen, is de plaats die haar beeld in de literatuur
van den dag inneemt, meer en meer gedaald, tot op een allertreurigst peil waarbij
men zich als eenigen troost zou kunnen zeggen: ziezoo, nu kan het niet lager!
Maar het treurigst en onverklaarbaarst feit is wel dat vele vrouwen zelfs niet
schijnen in te zien, waarom hier van troost sprake kan zijn: met een vriendelijk
bewonderenden glimlach aanschouwen zij die verlaging als iets dat in de orde der
natuur ligt, en waar een geheimzinnige verheffing mee samenhangt.
In een voor enkele jaren drukgelezen roman, The light that failed, heeft R u d y a r d
K i p l i n g in scherpe lijnen een verschijning getypeerd van een modern jong meisje
met artistieke neigingen, haar hart, haar zinnen, haar eergevoel, - voor zoover ze iets
van dit alles er op nahoudt - gelijkelijk ten offer brengend aan haar onverzadigbare
ijdelheid, die alleen geëvenaard wordt door haar erbarmelijke onmacht om iets, wat
ook, voort te brengen. Tot zoover goed - maar men kon dit boek als een lievelingsboek
hooren bepraten onder jonge meisjes, die bekoord waren, veel meer dan door de
teekening alleen, door het spiegelbeeld van zichzelf dat zij er in meenden te
herkennen.
De vrouw, zooals zij bijna overal in boeken en tooneelstukken der laatste twintig
jaar optreedt, heeft niet gewonnen aan kracht of wil wat zij verloor aan teederheid,
zij worstelt allerminst onder den greep van sterke hartstochten, maar krijgt tot vast
eigen kenmerk een allerbedenkelijkst onvermogen om het leven aan te kunnen. Hetzij
ze ons getoond wordt aanspraak makend op mannelijke vrijheid, mannelijke
denkkracht, mannelijk doorgevoerde
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zelfzucht, of wel gedachteloos gelijk de lelieën des velds daarheen levend, altijd en
overal treft ons haar toenemende onbruikbaarheid als levensmateriaal.
Met een vast doel voor oogen handelen en dat ook maar benaderend bereiken, kan
zij niet dan bij uitzondering. Zelfverloochening, meer of min bewust opgaan in
vreemd leven, acht zij domheid en de onvergeeflijkste der zonden tegen het heilige
‘Ik.’
In hooge mate bezit zij daarentegen een zonderling vermogen om zich binnen
eigen atmosfeer te begrenzen: ik bedoel dat zij naar den geest is als een bloem zonder
geur, niet in staat iets van zich te doen emaneeren. Deze geestelijke steriliteit, die
met graagte van alles iets in zich opneemt en uit zichzelve niets terug vermag te
geven, doet natuurlijk haar intellect veel grooter schijnen dan het in werkelijkheid
is. Krachtige invloeden, ten goede of ten kwade, gaan er maar zelden van haar uit:
zij kan alleen op anderen inwerken door een korte, hevige daad, waarmee zij er
gewoonlijk in slaagt haar omgeving voor een poosje van streek te brengen en somtijds
zichzelve te gronde te richten.
Er zal wel geen strooming bestaan in eenige literatuur, die niet een ondergrondsch
verband houdt met stroomingen der werkelijkheid. Moet men dan aannemen dat
terwijl de vrouw uiterlijk zoo kloekmoedig, en vaak met zooveel meer strijdvuur dan
verstand, voor hare geestelijke rechten, en liefst nog iets meer dan dat, te wapen trekt,
zij aan een anderen kant bezig is zich haar zedelijk zelfbewustzijn, als ballast in dien
kruistocht, van de schouders te schuiven?
Waarlijk, het is zoo heel paradoxaal niet als het lijkt, om te gelooven dat een der
eerlijkste en ernstigste woorden van waardeering, in de laatste kwart eeuw aan de
vrouw gewijd, nog te vinden is bij den sceptischen Renan: ‘la femme a la charge du
Bien, le Vrai ne la regarde guère.’
Wat haar hier ter oplossing wordt toegeschoven, is de helft van het wereldraadsel,
en misschien niet de geringste, - want het Absoluut Goede zou nog stelliger het
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Absoluut Ware in zich sluiten dan omgekeerd. Is dit zulk een verwerpelijke taak?
mag men vragen, al zou ook deze weifelaar en twijfelaar zichzelf niet blijven, zoo
hij er niet al gauw de omzichtige beperking overheen plooide: ‘Nous aimons
l'absurdité féminine, - tout en ne voulant pas qu'elle gouverne le monde et y fasse
trop la loi.’
Maar laat de vrouw om Godswil dat Goede niet loslaten, hoe beklemmend en
bekrompen de kring, dien het om haar heentrekt, haar soms ook moge toeschijnen,
saamgesteld uit een omslachtig mozaïk van kleine, saaie plichten of een
onoverkoombare hindernis voor de volle ontwikkeling van haar geestelijke kracht.
Zij staat of valt er mee, - en het is voor den groei der menschheid, die haar juist nu
zoozeer ter harte gaat, zoo noodig dat zij blijft staan. Indien zij het haar kruis acht,
laat zij dan den ouden troost er bij bedenken, dat wie zijn kruis met hoogheid draagt,
er tevens door gedragen wordt.
Dezelfde R e n a n bekent ergens, dat het altijd een zijner liefste droombeelden
geweest is in een volgend bestaan als vrouw te worden herboren: om het Heelal ook
eens van een anderen hoek uit te kunnen bekijken, om te weten hoe een vrouw voelt,
praat en liefheeft, en op welke manier ze zich voorstelt het met haar
levensbeschouwing, haar denkbeelden en haar daden bij het rechte eind te kunnen
hebben.
Waarom, - zou een eenvoudig mensch geneigd zijn zich af te vragen - waarom,
terwijl in de landen der verbeelding alles zoo fluweelig en vaagstreelend ineenvloeit,
in die der werkelijkheid de levensvormen zoo heel scherpkantig en hardhandig
tegenover elkaar staan, vergenoegt menige vrouw zich niet met het omgekeerde van
dezen dagdroom, en bewaart zijn belofte dan, evenals R e n a n , ook zorgvuldig voor
een andere wereld van verwezenlijkingen?
De goede God zou hen misschien allebei tevreden stellen... en wie weet, of er niet
ergens voor elke illusie een vervulling bestaat, mits een mensch haar op aarde in haar
eigen sfeer hooghield, niet wanneer ze moedwillig naar omlaag gehaald, gebanalizeerd
en ontheiligd werd.
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Naar het Toba-meer
Door W. Meijer Ranneft.
De residentie Tapanoeli is een uitgestrekt land met een schaarsche bevolking. Er zijn
dicht begroeide bergstreken en kale hoogvlakten, echte woeste gronden, die vooreerst
wel niet tot ontginning zullen komen, omdat de werkkrachten ontbreken. Bij een
loonende cultuur, als in Deli, voert men vreemde arbeiders aan, maar voor minder
produceerende gronden kan daarvan bezwaarlijk sprake zijn. Het laat zich aanzien,
dat deze woestenijen nog lang hun eenzaam karakter zullen behouden, tenzij het
vraagstuk der emigratie op groote schaal, van javaansche gezinnen naar de
binnenlanden van Sumatra, tot eene oplossing komt.
De bewoners van Java raken langzamerhand gewend aan sporen, mooie wegen
en goede hotels, maar in de stille binnenlanden van Sumatra is dat heel anders en
vooral Tapanoeli is niet gemakkelijk te bereizen. Als de boot van de Koninklijke
Paketvaart-Maatschappij op de reede van Si Boga het anker laat vallen, ziet de
passagier met ontzag naar het hooge randgebergte, waarvan de uitloopers hier en
daar de zee bereiken. Door die donkere massa leidt een voetpad zigzags-gewijze naar
het hoogland; dat is de weg naar Toba. De reiziger begrijpt al dadelijk, dat het een
heele klim zal zijn, om daar bovenop te komen; dat het wel eens noodig zal zijn van
het paard te stijgen om
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steenachtige terreinen of aardstortingen te passeeren. Hetzij men te paard, per tandoe
(draagstoel) of te voet gaat, van snel reizen is daar geen sprake. De koeli's kunnen u
bijhouden, en dat geeft een zekere gezelligheid aan den tocht door eenzame streken.
Het komt er nu maar op aan, te weten wat men mee moet nemen, want in de
pasanggrahans kan men wel overnachten, maar men moet voor eigen onderhoud
zorgen. Het is trouwens al mooi, dat men in die gouvernementshuizen in de wildernis
een bed en eenige keuken- en eetgereedschappen vindt. Doch het komt wel eens
voor, dat reizigers van den anderen kant, even voor u, de plaatsen hebben ingenomen.
Daarom is het wenschelijk vooraf plaats te bespreken, of een veldbed mee te nemen
en op reis de koeli's bij zich te houden; dan is men op alle eventualiteiten voorbereid
en kan men, zoo noodig, in een inlandsche woning overnachten.
Wat moet er nu verder meegenomen worden? Ja, dat hangt geheel af van de eischen,
die men stelt. Kijken we eerst eens naar den Inlander. Een koeli is tevreden met rijst
en eenige gedroogde vischjes. Hij neemt zijn maaltijd op een plaats, waar een bron
helder drinkwater biedt; hij neemt eens per dag een bad, rookt tallooze inlandsche
cigaretten; slaapt 's nachts op den houten vloer van een inlandsche woning, staat den
volgenden morgen weer frisch op; kan dat reizen zonder moeite volhouden en verlangt
niets anders.
Maar een Europeaan is van ander hout gesneden. Hoe hooger zijn maatschappelijk
standpunt is, hoe meer behoeften hij heeft, hoe aangenamer hij het op reis wenscht
te hebben. Het genot van weinig bagage mee te nemen is echter zoo groot, dat de
reiziger na eenige ervaring al spoedig tot de conclusie komt: ‘wat maar eenigszins
gemist kan worden, moet ik thuis laten.’
In bergstreken verdient een flanellen pakje aanbeveling; met een helmhoed, of
een ronden hoed met breeden rand en een paar gemakkelijke schoenen, liefst van
zeildoek, is het kostuum voltooid. Van slobkousen, zooals de indische
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militairen op expeditie dragen, kan men soms veel dienst hebben. Als men langen
tijd in de zon moet rijden, is het gebruik van handschoenen geen luxe. Groote koffers
zijn lastig voor den gebruiker en nog meer voor de koeli's. Kleine koffers of valiezen,
met een kap van imitatie-leer tegen den regen, kunnen door één man op het hoofd
gedragen worden en zijn dus praktisch. Eenige messen, lepels en vorken, een paar
geëmailleerde borden, dito kop en schotel, waschkom en blaker, vorderen weinig
plaats en verschaffen veel gerief.
Heeft men een accuraten bediende, die zoo'n tocht al meer gemaakt heeft, dan kan
men het hem overlaten om voor kippen, rijst, thee, koffie, suiker, zout en andere
ingrediënten te zorgen. Al de kleine benoodigdheden, die men op Java in elke waroeng
(gaarkeuken) vindt, maar die in de uitgestrekte binnenlanden van Tapanoeli ontbreken,
maken dat men een heelen rompslomp achter zich aansleept en alzoo een kleine
karavaan vormt.
Hoe meer men zich houdt aan het echt indische maal, bestaande uit rijst en kip,
hoe gemakkelijker men reist. Maar zij, die een europeesche tafel gewend zijn, houden
het niet lang vol om drie maal per dag rijst te eten en dan wordt al spoedig de voorraad
blikjes: hutspot, groenten en vleeschspijzen, aangesproken. Wat dranken betreft, hoe
minder hoe beter; helder bronwater, zooals men dat in bergstreken vindt, is de beste
lafenis op reis. Dat neemt niet weg, dat een glas bier of wijn, na een zwaren tocht,
soms heel goed smaakt. Rijke wereldreizigers - die komen ook wel op Sumatra verzuimen nooit een paar kisten champagne mee te nemen. Gewone menschen zeggen:
‘niet meer dan het hoogst noodige’, en zij hebben bij slot van rekening gelijk.
Schrijver dezes heeft eenige jaren in Tapanoeli gewoond en deze residentie in
verschillende richtingen doorkruist. Van een tocht naar het Toba-meer zal hier iets
worden medegedeeld.
Ieder, die te Si Boga - dat men als de poort van
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Toba kan beschouwen - geweest is, kent daar het eenvoudige logement P a l m .
Evenals de meeste huizen op Sumatra, is het een houten gebouw met een dak van
atap. De bijgebouwen zijn nog al primitief en vooral de badkamer is alles behalve
weelderig ingericht. Maar - en dat is de hoofdzaak - de hotelhouder is welwillend.
Logé's, die ‘naar boven’ - dat is naar de afdeeling Toba en Silindoeng - moeten, geeft
hij gaarne inlichting omtrent de reis en voorziet hen desverkiezende van een koude
rijsttafel om onderweg te gebruiken.
Het is 's avonds zes uur; er heerscht een gezellige drukte; morgen-ochtend vijf uur
zal de reis aanvangen. Er zijn vier dagen noodig om het Toba-meer te bereiken. De
koeli's zijn aangeworven en zullen in de voorgalerij slapen om tijdig gereed te zijn.
Koffers en pakken worden gereed gezet en stevig met rotan omwonden om
gemakkelijk gedragen te kunnen worden en onderweg geen oponthoud te hebben.
Allerlei kleine benoodigdheden zijn in het chineesche kamp aangekocht en moeten
op de geschiktste wijze verpakt worden.
Besprekingen met den transport-aannemer voor later op te zenden goederen moeten
nog even plaats hebben. De slimme Chinees buigt, knikt en lacht maar; hij heeft het
goed begrepen en zal voor de verzending zorgen. En de onkosten? O, die zijn heel
weinig, zegt hij, want hij houdt zich aan het gouvernements-tarief; dat is wel te laag,
maar hij houdt er zich toch aan. Hij is niet de chef, maar slechts de gemachtigde van
zijn rijken chineeschen meester, die te Padang woont; en deze heeft hem uitdrukkelijk
gelast, nooit boven het vastgestelde tarief te gaan. Als wij gouvernements-goederen
vervoeren, betalen wij den koeli's meer, dan we van het gouvernement terug
ontvangen, beweert hij lachend; wij verliezen steeds, en met een ietwat
komisch-bedrukt gezicht verwijdert hij zich, al buigend en groetend. Hij is er van
overtuigd, dat zijn europeesche toehoorder dit raadsel van chineesche opoffering wel
niet zal oplossen.
Als men in Tapanoeli groote afstanden in de binnen-
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landen moet afleggen, is het geraden 's morgens vroeg op reis te gaan om tijdig de
plaats van bestemming te bereiken, want in den namiddag en avond heeft men de
meeste kans op regen. Menschen, die zich per spoor of per reiswagen verplaatsen,
letten weinig op het weer; maar voor reizigers langs voetpaden is de regen het
criterium van een al of niet aangename reis.
Om vier uur 's morgens worden we gewekt. Gauw met een lantaarn naar de
badkamer en dan het reispak aangetrokken. Terwijl we in de achtergalerij een kop
koffie drinken, is er op het voorerf een levendige drukte. De koeli's nemen alles in
ontvangst, wat nog mee moet; dan is het een wikken en wegen zonder ophouden om
den last zoo gemakkelijk mogelijk te dragen. Tegen vijf uur zijn we gereed en nemen
we afscheid van vader P a l m , die ons, als we het erf verlaten, nog eens vriendelijk
‘goede reis’ toewuift. Een bediende met een lantaarn loopt vooruit om den koers aan
te geven. 't Is frischjes, maar die morgenkoelte heeft iets opwekkends. Een klein
half-uur hebben we effen terrein, tot aan het kerkje van het Rijnsche zendingstation,
aan den voet van het gebergte.
Hier begint het pad zigzagsgewijze naar boven te leiden. We hooren het ruischen
van het riviertje Aek Deras, dat te Si Boga in de baai van Tapanoeli uitmondt. Bij
het schemerlicht zien we de talrijke varens aan weerszijden. Hoe heerlijk is dat eerste
ontwaken van een tropische bergnatuur. Wij denken er niet aan om te paard te stijgen;
het is een genot te loopen en de heerlijke morgenlucht met volle teugen in te ademen.
Steeds klimmen we; links steile begroeide rotswanden, rechts diepe ravijnen. Het is
nu al zoo licht geworden, dat we de omgeving duidelijk kunnen onderscheiden. Nu
en dan zien we een paar reusachtige stammen; dat zijn kamferboomen.
Even houden we halt om een blik achterwaarts te wenden; dan zien we de baai
van Tapanoeli, een der schoonste van Nederlandsch-Indië, als het ware aan onze
voeten. Onbeschrijfelijk mooi is dat panorama bij opkomende zon. Met moeite rukken
we ons los van dit heerlijke tafereel.
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Na een klim van ruim een uur bereiken we het eenvoudige christenkerkje van de
bataksche kampoeng Bonan Dolok.
We zijn nu ongeveer 1000 meter gestegen en hebben het koele hoogland bereikt,
dat zich noord-oostwaarts tot Midden-Sumatra uitstrekt. De frissche berglucht maakt
ons opgewekt en die aangename temperatuur zullen we steeds houden tot Toba, het
doel van de reis. Het is hier nog een woest bergland, dicht begroeid en zeer schaars
bevolkt, zoodat slechts enkele plekjes zijn ontgonnen. Het smalle bergpad kronkelt
steeds; daalt, als we in een ravijn een kleinen stroom moeten passeeren, en klimt als
we over een begroeiden bergrug moeten trekken.
Bij de rivier Aek Raïsan, waarover een hangbrug is aangebracht, houden we stil
om een ontbijt uit het vuistje, met meegenomen koude thee, of frisch bergwater, te
gebruiken. Ook de koeli's zetten zich in groepjes neer en ontpakken hun gekookte
rijst met een paar gedroogde vischjes. Telkens nemen ze een handvol rijst, knijpen
die hoeveelheid samen, steken dien rijstbal in den mond en nemen een stukje visch
toe; zoo eten ze. De eetlust laat niets te wenschen over; spoedig worden de gesprekken
levendiger; hier en daar bemerkt men aan het lachen, dat er een aardigheid getapt
wordt.
Na een half uur rust wordt de reis hervat onder ongunstige voorteekenen, want de
lucht betrekt meer en meer. De koeli's hebben hun vrachtje zoo goed mogelijk tegen
den regen verzekerd. Als ze er een sarong, badjoe of hoofddoek op na houden, ontdoen
ze zich van dat kleedingstuk en pakken het bij de vracht. Een soort zwembroekje
van ongebleekt katoen is alles, wat ze aan hebben. Goed zoo, zeggen ze, laat het nu
maar regenen.
De Europeanen, die een regenjas bij zich hebben, zeggen hetzelfde; doch zij, die
niet zoo gelukkig zijn, kunnen een nat pak niet ontwijken, want er is geen gelegenheid
om te schuilen. Als men flink in beweging blijft, is dit niet zoo heel erg, doch als
men geruimen tijd met natte kleeren loopt, heeft men den volgenden dag minstens
een koortsig gevoel. De Europeaan kan hier onmogelijk het-
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zelfde doen als de Tobanees, met zijn van der jeugd af aan tegen zon en regen geharde
huid; daarenboven zal eerstgenoemde steeds het decorum in acht nemen.
Reeds hooren we de bui nader komen; spoedig vallen de eerste droppels; dan volgt
plotseling een tropische regen, zoo geweldig, dat na eenige oogenblikken alles druipt;
en zoo dicht is het vallende water, dat men slechts enkele passen voor zich uit kan
zien. De weg wordt glibberig; de ruiters zijn afgestegen en leiden de paarden aan de
hand. Bij een helling kunnen de koeli's zich met moeite staande houden; groote en
kleine rotsblokken, naast en op het pad, noodzaken tot voorzichtigheid. Kleine
stroompjes vormen zich en zoeken een uitweg naar het ravijn; iedereen plast en
ploetert door water en modder. Het is een van die sumatraansche buien, die eenige
uren aanhouden en waarin zooveel water valt, dat de bergstroomen te snel gevoed
worden en daardoor met donderend geraas den naderenden bandjir aankondigen.
Als een stoet ongelukkige slachtoffers sukkelen we verder; de paarden met de
koppen naar beneden, de koeli's hijgende onder het vermoeiende loopen. Eindelijk
leidt onze weg naar het laagste punt van het ravijn, waar door de bevolking een
wildhouten brug over het anders zoo kalme bergriviertje is gelegd. Met stomme
verbazing zien we er nu een woest bruisenden stroom, waarin losgerukte
boomstammen worden voortgezweept, zoodat mensch noch dier er zich in durft
wagen. De brug is weggeslagen. De geheele karavaan houdt halt; men staat perplex.
Wat ben ik begonnen! Was ik maar een dag later gegaan! Wat een pech! Allah,
tjelaka! Dat zijn de uitroepen, die men hoort.
Wat nu? Aan terugkeeren valt niet te denken, daarvoor zijn we reeds te ver
gevorderd; zoowel de koeli's als de paarden zouden dat ook niet kunnen uithouden.
We moeten dus wachten tot de bandjir wat minder wordt en dan met pak en zak door
den stroom naar den overkant. Aldus wordt besloten.
Twee volle uren moesten we daar wachten, zonder
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eenige beschutting; doch gelukkig werd de regen steeds minder. Zij, die stonden te
bibberen van de kou, kregen een vingerhoed cognac uit de veldflesch; meer kon niet
verstrekt worden, want de voorraad was niet groot. De bataksche koeli's vonden dat
slokje heerlijk en betreurden het, dat er niet meer was. In zulke gevallen is ook een
blik biscuit een ware weldaad. Gelukkig hadden we een paar ‘Huntley and Palmers’
bij ons; het overschot ging naar de koeli's en ook deze sterke kerels waren erg
dankbaar voor een koekje.
Eindelijk, eindelijk begon de bandjir te minderen en zouden we den overtocht
beproeven. Een Tobanees, die goed kon zwemmen, probeerde het eerst over te loopen;
hij ging tot den hals in het water, kon met groote moeite de kracht van den stroom
weerstaan, en bereikte ten slotte den overkant. Toen werden de paarden, gedeeltelijk
zwemmende, overgebracht. Daarna volgden de koeli's met eenmans-vrachten, die
ze op het hoofd plaatsten om ze droog te houden, terwijl ze door een paar makkers
gesteund werden om het evenwicht te bewaren. Dan volgden de tweemansvrachten,
waaraan heel wat meer moeite verbonden was en waarbij telkens een half dozijn
menschen vereischt werd. Ten slotte was het onze beurt; het kon ons weinig meer
schelen, we waren toch al nat; daarom maar gekleed en wel, dwars er door heen. En
dan maar loopen, loopen, niet te paard zitten, om door voortdurende beweging de
kleeren aan het lichaam te laten drogen.
Och, och, wat een reis. Ongeveer half zes - we waren dus ruim twaalf uren onder
weg geweest - bereikten we doodaf de pasanggrahan te Pagaran Pisang, 23 paal1) van
Si Boga, waar we moesten overnachten.
Met een hartgrondig ‘goddank’ betraden we het eenvoudige houten gebouw,
bestaande uit een kleine voorgalerij en vier vertrekken, waarvan één eetkamer. Aan
de linkerzijde van het erf bevindt zich het passantenhuis, waar de koeli's overnachten;
rechts ziet men de stallen voor de

1) Een Sumatra-paal is 1852 meter.
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paarden. De koffertjes werden naar binnen gebracht; de meegenomen ingrediënten
voor een maaltijd afgegeven, de slaapplaatsen in orde gemaakt, een schoon pakje
aangetrokken, een paar droge muilen te voorschijn gehaald en langzamerhand
begonnen we ons al ietwat behagelijk te gevoelen. Om half acht was een eenvoudige
rijsttafel gereed en de bekende hutspot uit blik zou weldra volgen. Na zulk een
vermoeienden tocht smaakt alles lekker, ook al verstaat de kok zijn vak niet. Wij
leefden heelemaal op en zaten gezellig te keuvelen over alles en nog wat. De
doorgestane misère was spoedig vergeten. Tegen tien uur waren de tijdelijke bewoners
van de pasanggrahan in rust.
Den volgenden morgen werden we om vijf uur gewekt en tegen zessen gingen we
met nieuwen moed op reis. Het was juist licht genoeg om op te merken, dat men
voor deze pasanggrahan een hoogte heeft uitgekozen, van waar men een heerlijk
uitzicht heeft op het dicht begroeide heuvelland, met hooge randgebergten aan den
horizon.
Als het den vorigen dag zwaar geregend heeft, is de ochtend gewoonlijk volkomen
helder; zoo was het nu ook. Indrukwekkend schoon zijn dan de eerste morgenuren
in het tropische bergland van Sumatra. Het frissche groen van de rijke plantenwereld
en het zachte blauw van den helderen hemel hebben dan iets bekoorlijks, dat ons
aangenaam aandoet. Er gaat een opwekkende kracht van de natuur uit; alles wat leeft,
richt zich op en vertoont zich op zijn mooist. Millioenen varens ontplooien de nieuwe
fijne bladeren; tallooze slingerplanten en orchideeën vertoonen nieuwe bloemen in
schitterende kleuren. De Europeaan komt onwillekeurig onder den indruk van deze
omgeving; hij zegt niets, hij bewondert, hij gevoelt de schoonheid van dit trotsche
scheppingswerk.
Zooals te voorzien was, bemerkten we spoedig de gevolgen der zware regens van
den vorigen dag. Hier en daar was de weg uitgespoeld en moesten we plassen, over
de geheele breedte van het pad, doorwaden. Natte voeten beschouwt men dan echter
als zoo'n gewoon iets, dat men er nauwelijks
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notitie van neemt. Hier en daar, waar de weg langs steile heuvels en diepe ravijnen
leidde, had grondverschuiving plaats gehad. Dan werden de vrachten neergezet en
moesten de koelie's eerst een begaanbaar pad maken. Soms waren boomen dwars
over den weg gevallen en kostte het heel wat tijd en moeite om het gebladerte weg
te kappen, en reizigers, paarden en vrachten over de stammen te krijgen. Gewoonlijk
heeft men dan nog het meest last van een kwaadaardig soort groote roode mieren,
die zich in eindelooze rijen langs stam en takken voortspoeden.
Het weer was echter prachtig en die factor was voor ons belangrijk genoeg om
alle bezwaren te overwinnen. Eén oogenblik kwam er nog een kleine emotie over
ons door een slang van ongeveer twee meter lengte, die een paar passen vóór ons
den weg zou oversteken. Fier verhief zij zich op den staart en dreigde met den kop,
als om te waarschuwen: ‘raak mij niet aan.’ Na een paar seconden had zij het smalle
pad reeds verlaten en verdween in het ravijn. De koelie's achter ons, zetten dadelijk
de vrachten neer en wierpen haar steenen achterna, doch zullen het doel wel niet
geraakt hebben, want in zulk een plantenwildernis kan men niet veel onderscheiden.
De ongeschoeide Inlander en de door kleeren eenigszins beschermde Europeaan
hebben beiden hetzelfde ontzag voor een slang in actie. Toch heeft zij, evenals de
meeste wilde dieren in de bosschen, de eigenschap dat zij den mensch niet aanvalt,
mits men haar den doortocht niet belemmert, want dan moet zij zich verdedigen.
In de dicht begroeide streken van Tapanoeli zijn ook olifanten en wilde varkens
lang niet zeldzaam, doch zij maken weinig gebruik van onze aangelegde wegen en
hebben hunne eigene smalle paden, die leiden naar een plaats om te drinken. De
geoefende jager herkent die paden terstond aan de voetsporen. Alleen de tijger is
brutaal; tijdens mijn verblijf in Tapanoeli werd de post, die in twee kisten op een
pikoelpaard vervoerd wordt, 's nachts aangevallen. De postbode met een brandenden
fakkel in de hand wist zich door een snelle vlucht te redden. Den volgenden morgen
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vond men de postkisten op den weg en de bloedsporen duidden aan wat er met het
kleine paard gebeurd was. Daarna werd voorloopig de post 's nachts begeleid door
twee mannen met een lantaarn en een fakkel; op zulk een schitterende verlichting
gaat een tijger niet in. Het bovenstaande had plaats op den weg van Si Boga naar
Padang Sidempoean, dus niet op den weg naar Toba.
Ook in de buurt van Pagaran Pisang, waar we den nacht doorbrachten, worden
wel eens tijgers gezien, maar over het algemeen heeft deze route reeds zoo'n druk
verkeer, dat de wilde dieren er meer en meer terugwijken. Alleen uit Toba gaan
wekelijks 300 à 500 menschen naar Si Boga om zout te halen en behalve die voorname
levensbehoefte moeten nog vele andere zaken worden opgevoerd. Wij treffen dan
ook herhaaldelijk lange rijen koeli's op onzen weg aan en het kost soms heel wat
moeite om op het smalle pad niet met hen, of met hunne vrachten, in botsing te
komen.
Bij het eenzame passantenhuis te Banoe Adji, op 9 paal afstand van Pagaran Pisang,
houden we een half uur stil om een geïmproviseerd ontbijt te gebruiken. We hebben
nu het hoogste punt op den weg Si Boga-Taroetoeng bereikt. Met opgewektheid
vervolgen we den tocht, want het laat zich aanzien, dat we goed weer zullen houden.
De weg leidt langs den voet van den Dolok (berg) Martimbang en we komen steeds
dichter bij de eerste groote inzinking van het hoogland, nl. de vallei van Silindoeng.
Als het terrein reeds begint te dalen, houden we even halt bij den waterval Aek si
Borgong. De daling wordt nu belangrijk en spoedig krijgen we een gezicht op de
vallei, zoo eenig mooi, dat hij, die 't voor 't eerst ziet, vol bewondering blijft staan.
Gewoonlijk wordt het bergland van Zwitserland en Italië mooier gevonden dan
dat van Indië. Het eerste is meestal gestoffeerd met schilderachtig gelegen woningen,
een kasteel, een kerk of een spoorweg; het laatste is een stuk ongerepte natuur. Wel
is waar wordt het natuurschoon van het indische landschap verhoogd door de forsche
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tropische plantengroei, maar de toerist wordt vooral geboeid door afwisseling, en
die ontbreekt in Insulinde.
Als men van den heuvelrand op de vallei van Silindoeng neerziet, wordt men in
hooge mate verrast door het eigenaardige landelijke tafereel, half indisch, half
europeesch. Men vraagt zich onwillekeurig af, wat is dat, waar ben ik hier?
De geheele vallei, ongeveer 14 paal lang en 1 à 2 paal breed, is aan beide zijden
door randgebergten ingesloten en vormt één groot rijstveld. Een tak van de Batang
Toroe slingert er in het midden als een zilveren streep doorheen. Hier en daar liggen
de bataksche kampoengs, met bamboe omgeven, verspreid, donker afstekende bij
het heerlijke frissche groen van jonge rijstvelden; dat is het indische karakter van
het landschap. Aan het oostelijke randgebergte ziet men de kleine kerktorens van
Pansoer na Pitoe, Simorangkir, Hoeta Barat, Portali, enz.; aan de westzijde die van
Parboeboe, Sait ni Hoeta, Pea Radja, Pea na Djagar, enz.; dat is het europeesche
karakter. Treft men het oogenblik, dat de torenklokken luiden, dan wordt de bekoring
nog grooter en is de vraag: ‘ben ik hier in Indië’ alleszins gerechtvaardigd.
In deze vruchtbare vallei is het Rijnsche Zendinggenootschap te Barmen in 1861
hare werkzaamheden begonnen. De tegenwoordige Ephorus der Rijnsche Zending
op Sumatra, I.L. N o m m e n s e n , thans nog werkzaam te Si Goempar (aan het
Toba-meer), heeft dat werk gegrondvest. Hij had daarbij met vele moeilijkheden te
kampen, maar door groote toewijding en - waar het vooral op aankwam - met den
steun der besturende ambtenaren, is hij alle bezwaren te boven gekomen. Het is
hoogst interessant hem over den eersten tijd van zijn vestiging te hooren vertellen,
toen de bataksche hoofden vergaderden en zeiden: ‘Wat moeten wij met dien witten
man aanvangen, zullen wij hem dooden, wegjagen, of bij ons houden?’ Welnu, hij
is hun vriend geworden.
Al die torenklokken behooren bij christenkerkjes; bijna de geheele bevolking van
de vallei heeft daar thans het
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christendom aangenomen. Nog grooter wordt de verbazing van den toerist, als hij
de van den veldarbeid terugkeerende bataksche mannen en vrouwen ontmoet, die
hem een vriendelijk ‘tabé’ toeroepen, en als hij de schoolkinderen, tweeof
driestemmige liederen zingende, tegenkomt.
De vallei van Silindoeng levert een eenig schouwspel in Indië; het boeit ons zoo
onafgebroken, dat we ongemerkt het doel van de reis bereiken. 's Middags twee uur
kwamen we te Taroetoeng, de standplaats van den Assistent-Resident van de afdeeling
Toba en Silindoeng, ongeveer in het midden van den westelijken rand, op duizend
meter boven de oppervlakte der zee. De afstand van Si Boga is 41 paal. De helft van
de vierdaagsche reis naar het Toba-meer was nu achter den rug.
Natuurlijk gingen we in den vooravond nog een wandeling maken in de vallei en
merkten we, dat het aangename klimaat er veel overeenkomst heeft met dat van het
gezonde Fort de Kock in de Padangsche Bovenlanden. Tegen zonsondergang heeft
men in de vlakte een prachtig gezicht op de bewoonde heuvelranden. Duidelijk
kunnen we nu de verschillende zendingstations onderscheiden. Dat van Pea Radja,
waar onlangs een zieken-etablissement is geopend, dat door twee zending-doktoren
wordt beheerd, is het belangrijkste.
Verder brengen we nog een bezoek aan de minerale bron te Parboeboe. Over een
oppervlakte van ongeveer 20 M2. zien we het water opborrelen; het gaat met een
flinken stroom in de sawah. De daarin gekweekte rijst staat bekend als vet en voedend.
Dit water heeft ook geneeskrachtige eigenschappen, want menschen met huidziekten
worden er door genezen; een afgeschoten plaatsje om te baden is daarvoor
aangewezen. De hoofdzaak is echter, dat het voor allerlei kwalen zoo heilzaam is,
dit water te drinken. Wegens onbekendheid wordt er nog weinig gebruik van gemaakt,
doch als de bron later in exploitatie komt, zal dat wel anders worden. De temperatuur
van het water is niet heet, zooals die van de Kochbrunnen te Wiesbaden, maar lauw;
men kan het zoo uit de bron dadelijk drinken.
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Terugkeerende hoorden we reeds in de verte de muziek van het garnizoensbataljon;
er werd een uitvoering gegeven in de tent vóór de societeit.
Een halve eeuw geleden waren de bataksche landschappen van Silindoeng steeds
met elkaar in oorlog; bleven de akkers grootendeels onbebouwd en verkeerde de
bevolking nog in een toestand, dat zelfs het eten van menschenvleesch soms
voorkwam. Thans behoort de vallei tot het gouvernementsgebied; er is een ordelijke
maatschappij ontstaan; de bewoners zijn rustig en tevreden. De besturende ambtenaren
en de zendelingen hebben eer van hun werk. Er is hier veel gedaan. Met het oog op
de dikwijls ongemotiveerde klachten, over weinig tot stand brengen in Indië, mag
dit hier wel eens uitdrukkelijk worden geconstateerd.
Om half zeven waren we den volgenden morgen gereed om de reis voort te zetten.
We zouden nu een landschap van heel ander karakter dan het vorige te zien krijgen.
Tusschen de vallei van Silindoeng en het Toba-meer strekt zich de hoogvlakte van
Toba uit, die we dus moeten oversteken. De reis kan met een tweewielig rijtuigje
gemaakt worden, doch de klim naar - en de daling van de hoogvlakte zijn lastige
terreinen voor voertuigen, vooral als het regent. Voor ons was er geen keuze, omdat
we geen karretje tot onze beschikking hadden; dus op de gewone wijze, dan eens te
paard, dan eens te voet, met de koeli's bij ons, begonnen we den tocht.
De weg loopt eerst vijf paal noordwaarts door de vlakke vallei tot het zendingstation
Si Poholon. Van 1878 tot 1883 hadden we hier een militaire post; doch toen de
tijdelijke gebouwen daar afbrandden, werd hij verplaatst naar Taroetoeng, waar het
civiel bestuur reeds gevestigd was. Op het terrein van de oude benteng is thans de
zendingskweekschool tot opleiding van inlandsche onderwijzers verrezen. Vroeger
was deze inrichting te Pansoer na Pitoe, op den zuid-oostelijken rand der vallei,
gevestigd. Ze bestaat reeds 20 jaar en voorziet de talrijke zendings-
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scholen in de afdeeling Toba en Silindoeng van personeel. Het gouvernement steunt
de zaak met een ruime subsidie.
De goden zijn van daag weer niet met ons, want een fijne regen maakt onze kleeren
vochtig en verhindert het uitzicht op de bij zonneschijn zoo fraaie omgeving. Even
voorbij Si Poholon begint de stijging en het ‘zachtjes aan op die gladde helling’ wordt
door allen in acht genomen. De paarden worden weer geleid, de koeli's zuchten onder
de vrachten. Een scherpe zwavellucht en opstijgende dampen links, zijn de teekenen
van vulkanische werking in dit bergachtig terrein. We zijn hier niet ver van de bronnen
van de Batang Toroe. Gelukkig behoeven we niet voortdurend te klimmen; er komt
nu en dan een daling, waardoor we weer wat op adem komen. Bij een bron met helder
drinkwater wordt een oogenblik gerust. Er valt nog wel vocht, doch het weer wordt
iets beter; er zijn teekenen, dat het geen regendag zal worden, maar dat het tegen den
middag zal opklaren. Vol moed vervolgen we den tocht.
In dit geaccidenteerde terrein van Si Poholon tot den rand der hoogvlakte moeten
we 500 meter klimmen1). Was de weg maar niet nat, dan zou het beter gaan; het loopt
zoo lastig op die gladde klei en als het pad langs een ravijn leidt, is er zoo weinig
plaats; op enkele punten moet men bepaald voorzichtig zijn. Deze zes paal stijgen
kost meer moeite dan de dubbele afstand op effen terrein. Nog eenmaal moeten we
een groot ravijn doorworstelen en dan bereiken we Hoeta Radja, een bataksche
kampoeng op den zuidelijken rand der hoogvlakte.
De frissche koelte doet ons aangenaam aan; 't is of we in een europeesch klimaat
zijn; nog een wending en dan vertoont zich de langverwachte grasvlakte aan onze
oogen. We moeten ons eerst even oriënteeren. Heel in de verte onderscheiden we
enkele bamboe-boschjes, die zeker hoeta's (bataksche kampoengs) zullen omsluiten.
Nog verder, aan den horizon, verrijst flauw het randgebergte. Hier is

1) In 1902 is voor de route Taroetoeng-Si Borong-borong een tracé gevonden over Hoeta Barat,
waardoor de weg gemakkelijker en vier paal korter zal worden.
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nu het veelbesproken plateau van Toba, dat zich uitstrekt van de vallei van Silindoeng
tot de veel grootere inzinking, het Toba-meer. De Bataks noemen het ‘Hoembang’
(vlakte); als zij spreken van ‘Toba’ bedoelen ze speciaal de landschappen aan het
zuidelijke meer.
Het terrein is niet effen maar golvend, doch wel geschikt voor rijtuigen; men heeft
er echter alleen landpaden en nog geene verharde wegen. Bevindt men zich tusschen
twee golvingen, dan ziet men niets dan lucht en gras. Eenige oogenblikken later is
men weer op een kleine verhevenheid; dan heeft men een ruim uitzicht, doch tevens
volop wind, en het kan er geducht waaien.
In het westen verrijzen nu en dan met bamboe-doeri omsloten hoeta's; in het
midden, waardoor onze weg loopt, en in het oosten is het akelig stil, hier en daar
zelfs doodsch. De bodem is overal bedekt met een harde lage grassoort en het doet
den nederlandschen reiziger goed, als hij daarin een veldbloem of een orchidee
ontdekt. Dat is een herinnering aan de vlakke streken van zijn vaderland.
Het weer is heelemaal opgeklaard; iedereen is vroolijk gestemd. We schieten flink
op; de koeli's loopen alsof de vrachten steeds lichter worden en babbelen onder elkaar
over allerlei, in hun oog, belangrijke onderwerpen. Geen enkel incident doet zich
voor; menschen uit de bergstreken vinden zoo'n drentsche hei een ideaal terrein. Op
een triangulatie-paal, aan den weg, staat in cijfers uitgedrukt dat we ons hier 1440
meter boven den zeespiegel bevinden; dat belooft een frisschen avond.
Na ongeveer acht paal op het plateau te hebben afgelegd, bereiken we tegen den
middag de passanggrahan van het eenzame Si Borong-borong, waar we zullen
overnachten. We zijn nu in het centrum van de hoogvlakte, op 18 paal afstand van
Taroetoeng en moeten den volgenden dag nog 15 paal afleggen om Baligé aan het
meer te bereiken.
De logeerkamers zijn reeds in orde, want men wachtte ons; de benoodigdheden
voor een rijsttafel worden uitgegeven. In afwachting nemen we in de voorgalerij
plaats bij een ronde tafel, maar de wind begint zoo aan te wakkeren,
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dat we naar binnen moeten. Een uur later is de maaltijd al gereed en het is te begrijpen,
dat de koele temperatuur de eetlust prikkelt. Het menu is zeer eenvoudig, maar de
opgewekte stemming draagt veel bij tot een gezellig samenzijn.
De dag duurt nog lang en we hebben dus gelegenheid om de omgeving in
oogenschouw te nemen en bijzonderheden aan te teekenen. Allereerst valt onze
aandacht op de ruime stallen van Si Borong-borong, die verband houden met de
pogingen van het Gouvernement om het bataksche paardenras te verbeteren en de
veeteelt bij de inlandsche bevolking aan te moedigen. In deze nog maar sedert kort
ingelijfde streken wordt geen landrente geheven, doch de inlandsche hoofden
ontvangen ook geen bezoldiging. Wel worden nu en dan eenige gelden toegestaan
om den hoofden een passend geschenk aan te bieden, meestal bestaande uit best vee
en vooral schapen, waarvoor de vlakte zoo geschikt is. Tot nog toe zijn die pogingen
mislukt. Men heeft het beproefd met raspaarden, met ezels uit China (waarvan er
nog enkele aanwezig zijn), met bengaalsche koeien en met schapen uit Nederland,
doch het nam niet op. De Bataks zijn hier nog te veel natuurmenschen om belang te
stellen in economische vraagstukken.
Als een hoofd een paar schapen cadeau krijgt, wil hij ze liefst zoo spoedig mogelijk
opeten; hij vindt het jammer om die beesten in de wei te laten loopen; want, zegt hij,
wellicht loopen ze weg of worden ze mij ontstolen. Men kan het hem duidelijk
uitleggen, dat hij door die schapen, na verloop van jaren, een heele kudde kan krijgen
en dat hij dan een rijk man zal zijn; maar als de besturende ambtenaar vertrokken is,
valt hij terug in zijne eigen beschouwingen en hij kan niet langer van het lekkers
afblijven. Als de controleur later informeert naar de schapen zegt hij: ‘o, die zijn
dood;’ en daar is 't mee afgeloopen.
Op het erf vinden we ook koffieboonen en die zien er heel goed uit; bodem en
klimaat schijnen daar geschikt voor te zijn. Vooral aan de noordzijde van het plateau
is deze cultuur in opkomst. Het is een wijze maatregel van de Regeering om de
afdeeling Toba en Silindoeng niet in het
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koffie-monopolie op te nemen. De cultuur is vrij en de Bataks beginnen dit groote
voorrecht al op prijs te stellen; want uit eigen beweging breiden zij de cultuur uit.
Zij verzenden de koffie naar Si Boga, waar de Chineezen ± f 40 voor een pikoel
betalen. De qualiteit der Toba-koffie is zoo goed, dat de handelaars het product voor
± f 65 aan de europeesche handelshuizen te Padang kunnen van de hand zetten.
Ook aan rijstbouw wordt iets gedaan, want in de nabijheid van de eenzame hoeta's
vinden we ladangs of, als er stroomend water is, ook sawahs.
Toch zal het wel geruimen tijd duren voor deze streek tot ontwikkeling komt, want
de bevolking is zeer schaarsch. Zij wordt geschat op 17000 zielen, waarvan 2000
het christendom hebben aangenomen; de overigen zijn nog heidenen; mohammedanen
zijn er niet. Wel is waar neemt de bevolking toe door vestiging van personen uit de
landen aan het Tobameer en ook uit Silindoeng; maar in den regel zijn deze
landverhuizers minder goede bestanddeelen, die meer van dobbelen dan van werken
houden. In de dichtbevolkte centra worden die lui te veel op de vingers gekeken; op
de eenzame hoogvlakte kunnen ze ongestoord hun gang gaan.
Op het geheele plateau woont slechts één Europeaan, n.l. de missionair van het
Rijnsche zendinggenootschap. Zijn standplaats is Si Laïtlaït, op drie paal afstand van
de pasanggrahan, ongeveer in het midden van de vlakte. Zijn woning is zoo ruim,
dat reizende ambtsbroeders altijd bij hem kunnen logeeren. Levensbehoeften, waarvan
meel om brood te bakken het voornaamste is, worden hem toegezonden van Si Boga.
Rijst, kippen en klapperolie zijn op de naburige onan (pasar) te krijgen. Eens in de
maand bezoekt hij de filialen op de hoogvlakte, dat zijn kleine christengemeenten
onder een pandita-batak (inlandsche hulpzendeling). Hij heeft hoegenaamd geen
conversatie en verlangt dat ook niet, want zijn werk is een werk van toewijding. Dat
neemt echter niet weg, dat een eenzaam wonende zendeling-leeraar het zeer op prijs
stelt, als een in dienst reizend ambtenaar of een toerist hem komt bezoeken.
De hoogvlakte behoort nog niet tot het gebied der
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moessons; het is een zeldzaamheid als het er gedurende acht dagen niet regent. 's
Morgens 7 uur wijst de thermometer 50 à 60o F. en klimt over dag maar weinig boven
70o. De nachten zijn zoo koel, dat een deken onmisbaar wordt. Door de reten in vloer
en omwanding hooren we den wind blazen. Het kan er zoo guur zijn, dat men 's
avonds naar iets warms verlangt.
Den volgenden morgen vertrokken we tegen zeven uur. De wind had opgehouden;
het was een prachtige ochtend. Wolkjes van allerlei kleur en vorm vertoonden zich
aan den horizon; hier en daar lag nog een dichte lichtgrijze nevel over het grasveld.
In onze onmiddellijke nabijheid bemerkten we het vochtige spinrag, dat men in
Holland gewoonlijk herfstdraad noemt. Het is een genot in die frissche morgenuren
op reis te zijn; men voelt zich opgewekt en krachtig.
Nu zouden we het doel van den tocht bereiken; we zouden eindelijk het
geheimzinnige meer zien, dat eeuwen lang voor den vreemdeling ontoegankelijk is
geweest. Daar zetelde eertijds het bataksche opperhoofd Si Singa Mangaradja, en de
woeste stammen bedreigden den Europeaan met den dood, als hij een poging waagde
om die heilige plaatsen te betreden. Voor zoover bekend, is Dr. H.N. v a n d e r
T u u k , die zich door de beoefening der indische talen zoo verdienstelijk gemaakt
heeft, de eerste Europeaan geweest, die het Tobameer heeft gezien. Van Baros uit
ondernam hij in 1853 een tocht naar de onbekende binnenlanden, doch het was hem
niet mogelijk vriendschapsbetrekkingen met de hoofden aan te knoopen; hij moest
terstond terug om niet in moeielijkheden te komen. Aan zijn langdurig verblijf te
Baros danken we een standaardwerk over de bataksche taal.
Na ongeveer acht paal op de eenzame hoogvlakte te hebben afgelegd, naderen we
het noordelijke randgebergte en bereiken eindelijk de bataksche kampoeng Tangga
Batoe. Hier begint een zeven-paal-lange, met eenige ravijnen doorsneden, zigzagweg,
waarin we 700 meter moeten dalen. Op
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een bepaald punt zien we voor het eerst het zuidelijke meer, als een kleine plas, heel
in de verte. Bij elke wending ontdekken we nieuwe gezichtspunten; steeds wordt het
meer grooter en duidelijker.
Nu en dan zien we een groepje bewoners van het randgebergte op weg naar Baligé,
om daar producten van de hand te zetten en inkoopen, vooral van zout, te doen. De
vrouwen, met ontbloot bovenlijf, dragen de vrachten op het hoofd; de mannen, met
een bataksche kléwang onder den arm en een tasch voor pruim- en
rookbenoodigdheden over den schouder, maken het zich gemakkelijker. Als ze in
een rust-oogenblikje een gesprek met een onzer koeli's kunnen aanknoopen, hooren
we de volgende, bij een Batak gebruikelijke, vragen: ‘Waar ga je heen? waar kom
je van daan? wat kom je hier doen?’
Daar verschijnt een schamel gekleede Batak met een hond aan een dunne bamboe.
Hij houdt het eene eind van den stok in de hand en het andere is aan het halsbandje
gebonden; hij kan dus nooit gebeten worden. Dat beest moet ook op de pasar verkocht
- en daarna gebraden en gegeten worden; misschien brengt het nog dertig duiten op.
De Tobaneezen eten alles; ook de huiden der dieren, ja zelfs ratten en muizen worden
met graagte verslonden. Als een paard of karbouw aan een besmettelijke ziekte sterft
en op last van het Bestuur begraven wordt, kost het heel wat moeite om opgraving
in den nacht te voorkomen, zelfs al is het cadaver met petroleum overgoten. De
Bataks vinden het jammer, zoo iets lekkers in den grond te stoppen. Ja al is het vleesch
reeds adellijk geworden, dan is dat voor hen hoegenaamd geen bezwaar om het nog
te braden en te eten.
De daling van de hoogvlakte naar het Toba-meer is ongetwijfeld een der schoonste
tochten, die men in Indië kan maken. Onafgebroken worden we geboeid door de
prachtige panorama's met het vooruitspringende Si Gaol en het schiereiland Samosir
op den achtergrond. De reiziger komt in een stemming, dat hij zoo gaarne een paar
uren stil zou houden, om van dat verrukkelijke vergezicht een
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schets te maken. De kleurschakeering door het zonlicht op het door groene
bergwanden omsloten blauwe water is zoo mooi, dat we ons met moeite losrukken
van dit natuurschoon.
Altijd hebben we het meer vóór ons; steeds komen we naderbij. Verscheidene
bataksche kampoengs met bamboeboschjes omgeven, teekenen zich al duidelijk af;
enkele vaartuigjes kunnen we reeds onderscheiden. Na een paar genotvolle uren,
eigenlijk nog te spoedig, bereiken we den zuidoostelijken oever van het meer.
Ongeveer half twaalf houden we stil te Baligé, de standplaats van den Controleur
van Toba.
Na het prachtige gezicht uit de hoogte valt de werkelijkheid ietwat tegen, voornamelijk
omdat men ontwaart, dat de bergen hier wel groen, maar niet met geboomte bedekt
zijn. De zorgelooze bewoners hebben de bosschen als timmer- en brandhout gebruikt.
Jong opkomend geboomte, op de berghellingen, wordt ook thans nog door brand
vernield; de Tobaneezen beweren, dat zij daardoor de tijgers uit de buurt houden.
Dat is wel waar, maar er staat tegenover, dat ook de regens in deze streken minder
worden.
Het klimaat aan de oevers van het meer is het aangenaamste wat men zich denken
kan, niet warm en niet koud en zeer gelijkmatig; het meer ligt op 750 meter boven
den zeespiegel. Een smalle, zacht glooiende, zandige oever en een badhuisje om zich
uit te kleeden, noodigen te Baligé tot een bad in het heldere blauwe water. Dat is een
groot voorrecht, want in Indië is het zich met water begieten in badkamers regel en
het baden in stroomend water uitzondering. Alleen heeft men er hier op te letten, dat
op sommige plaatsen zooveel waterplanten onder de oppervlakte groeien, dat men,
al zwemmende, er in verward zou kunnen raken. Men heeft niet overal vast zand; er
zijn ook plaatsen waar de oever moerassig is.
Het Toba-meer zal ongeveer tweemaal zoo groot zijn als het meer van Genève.
Met zekerheid is dat niet te zeggen, want het is nooit nauwkeurig opgemeten; de
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onrustige toestand in de onafhankelijke Bataklanden liet dat nog niet toe. Van de
Karo-Bataks ten noorden en de Orang Rajah ten oosten van het meer, wordt al iets
bekend door de loffelijke pogingen van besturende ambtenaren en zendelingen in de
residentie Oostkust van Sumatra, doch van de onafhankelijke Pak-pak, aan de
westzijde van het meer, weten we nog heel weinig. Al deze onafhankelijke
Bataklanden worden ingesloten door Troemon, Atjeh, Deli en Asahan.
Het op een binnenzee gelijkende meer is door het schiereiland Samosir in twee
deelen gescheiden. Aan de westzijde is Samosir door een smalle landengte met het
vaste land van Sumatra verbonden. Aan de oostzijde vormt de breede straat van Si
Gaol de verbinding tusschen het noordelijke (het grootste) en het zuidelijke meer.
Het eerste wordt door de Bataks Tao Silalahi en het laatste Tao na Bolak (het breede
meer) genoemd. Voor zoover bekend wordt het meer overal door een randgebergte
omgeven, zoodat het den indruk geeft een reusachtig kratermeer te zijn. De vlakke
of licht hellende strooken land tusschen het water en het randgebergte zijn vruchtbaar
en meestal dicht bevolkt.
De landschappen aan het zuidelijke meer vormen het eigenlijke Toba. Zij bestaan
uit Baligé en Lagoe Boti, die in 1883 -; Si Goempar, Parparean, Si Antar, Si Torang
en Porsambilan (in het zuidoosten), die in 1892 -; Bakara en Moeara (in het zuiden),
die in 1894 werden ingelijfd1).
De noordelijke grens van ons gebied wordt hier gevormd door ‘de uitwatering van
het Toba-meer,’ die in het onafhankelijke landschap Si Roear door het randgebergte
breekt, daarna als Asahan-rivier de oostelijke vlakte doorstroomt en in de straat van
Malaka uitmondt.
Het voornaamste middel van bestaan in Toba is de rijstbouw; er zijn prachtige
sawahs. Djagoeng (maïs) en ketèla (aardvruchten) worden ook geplant. Het meer
levert veel visch; de mannen gaan er in den vroegen morgen al

1) De vallei van Silindoeng is reeds in 1878 onder ons bestuur gekomen.
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op uit om de fuiken na te zien en komen tusschen 8 en 9 uur terug. De vangst wordt
dadelijk op de zoogenaamde vischpasar, die overal om 9 uur gehouden wordt,
verkocht.
Tot de artikelen van uitvoer behooren: koffie, getah pertja, kamfer en de bekende
bataksche paarden. De koeli's, die boschproducten en koffie naar Si Boga brengen,
komen met zout of europeesche katoentjes en garens terug. De handelaars van de
Oostkust brengen petroleum en allerlei huishoudelijke artikelen, en koopen paarden
op; zij bezoeken de paardenmarkten te Naroemonda aan de uitwatering van het meer.
De Controleur te Baligé is de eenige gouvernementsambtenaar in dit land. Bij het
kleine garnizoen van het zes paal noordelijker gelegen Lagoe Boti zijn twee Luitenants
der infanterie en een Officier van gezondheid geplaatst.
Sedert eenige jaren is op het Toba-meer een aluminiumstoombootje ter beschikking
gesteld van den Controleur van Toba en gestationneerd te Baligé. Daar het al zoo
moeielijk is om gewone vrachten naar boven te krijgen, kan men begrijpen wat het
zeggen wil om een vaartuig op te voeren. We zullen even vertellen, hoe dat in zijn
werk is gegaan.
Op voorstel van de besturende ambtenaren in de afdeeling Toba en Silindoeng,
en met gunstig advies van den Resident van Tapanoeli en den Gouverneur van
Sumatra's Westkust, werd door de Indische Regeering besloten een stoombootje voor
het Toba-meer aan te schaffen. Het belang van dezen maatregel ligt voor de hand:
men krijgt daardoor gemakkelijker aanraking met de onafhankelijke landschappen
aan het noordelijke meer; ingeval troepen en goederen moeten worden vervoerd, kan
de kleine stoomer als sleepboot dienst doen; op de pasardagen in de
gouvernementslanden kunnen kruistochten worden gemaakt, om de handelsvaartuigen
tegen de rooversprauwen uit het onafhankelijke gebied te beschermen.
Het naar boven brengen van de boot - het moeielijkste van de geheele zaak - was
door genoemde ambtenaren eerst goed overwogen. Opvoering langs de Asahan-rivier
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was onmogelijk, wegens watervallen en stroomversnellingen in den bovenloop. Van
het Toba-meer is de afstand naar Tandjoeng Balei aan de Oostkust, even ver als die
naar Si Boga aan de Westkust. Eerstgenoemde weg leidde echter gedeeltelijk door
onafhankelijk gebied en was daarom minder geschikt voor zulk een onderneming.
De weg naar de Westkust is wel sterk geaccidenteerd, maar loopt uitsluitend door
gouvernementslanden. Aldus werd de laatste gekozen.
Daar de zwitsersche meren veel overeenkomst hebben met het Toba-meer en daar
ook kleine stoombooten gebruikt worden, werd de levering opgedragen aan een firma
te Zürich. Met het oog op het vervoer was licht materiaal wenschelijk, waarom tot
een aluminium-stoombootje werd besloten.
Na voldoende proeftochten in Zwitserland werd de boot weer uit elkander genomen
en de verschillende deelen (meestal dubbel, om bij eventueele ongelukken niet
verlegen te zijn) goed verpakt. De levering moest plaats hebben te Si Boga; de
gouvernements-ambtenaren zouden dan zorgen voor den opvoer naar het binnenland.
Een deskundige van de firma te Zürich kwam over om te Baligé de boot weer in
elkaar te zetten.
Van het aanvankelijk plan om benzine als verbruikmiddel te nemen heeft men na
rijp beraad afgezien, zoowel om de hoogere kosten, als wegens het gevaar voor het
inlandsch dienstpersoneel, dat wel eens wat zorgeloos is; men gebruikt nu petroleum.
Toen de tobaneesche hoofden hoorden, dat ze een stoombootje op het meer zouden
krijgen, waren ze daar zeer mee ingenomen. Al zijn er duizend koeli's noodig om de
boot te halen, zeiden ze, dan zullen we nog komen. Nu, zoo erg was het niet, maar
er zijn toch 350 man aan te pas gekomen. De meeste moeite had men met den ketel,
die natuurlijk uit één stuk bestaat; men heeft 18 dagen noodig gehad om dit gevaarte
naar het meer te dragen.
De eerste tochten op het Toba-meer voldeden goed. Bij gunstig weer is het een
genot met het bootje uit te gaan. Maar het komt wel eens voor, dat het water door
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plotseling opkomende valwinden in beroering raakt; dan schommelde de kleine
stoomer geweldig en ontstond gevaar van om te slaan. Ten einde ongelukken te
voorkomen, heeft men hem onlangs met een stalen rand verhoogd en van 1000 KG.
ballast voorzien. Hij ligt nu dieper en vaster en zal dus wel meer zeewaardig zijn.
Behalve Silindoeng heeft het Rijnsche Zendinggenootschap Toba tot arbeidsveld
gekozen. Kerken en vooral scholen verrijzen ook hier overal1). Te Si Goempar, Baligé,
Si Radja Déang, Parparean, Naroemonda en Porsambilan zijn zendelingen gevestigd,
die elk nog verschillende kleine christengemeenten, met een pandita-batak, onder
zich hebben.
De zendingsscholen zijn toegankelijk voor allen, dus ook voor niet-christenen.
Hoe dichter men bij de onafhankelijke streken komt, hoe meer kinderen van halak
bégoe (heidenen) de school bezoeken; mohammedanen zijn er niet. Als de hoeta nog
in oorlogstoestand verkeert en dus met wallen en bamboe-doeri omringd is, staat de
school er buiten. Dit is, met het oog op de gezondheid, een goede maatregel, want
een besloten bataksche kampoeng is benauwd en verschrikkelijk vuil.
Er wordt zeer veel aan het zangonderwijs gedaan en de resultaten zijn nog al
gunstig, omdat de Tobaneezen - veel meer dan Maleiers en Javanen - muzikaal
aangelegd zijn. De zendelingen beschouwen den zang als een belangrijk hulpmiddel
om het onderwijs aantrekkelijk te maken. Zij kiezen daartoe opgewekte melodieën,
omdat koraalgezang te ernstig is voor kinderen. Dat de Tobaneezen
Nederlandsch-Indische onderdanen zijn, wordt wel degelijk in het oog gehouden,
want overal hoort men bataksche liederen op de wijzen: ‘Wien Neerlandsch bloed’
en ‘Wilhelmus’.
Elken Zondagmiddag van 2 tot 4 uur is er zangoefening op de verschillende
zendingstations. Daar vereenigen zich dan de leerlingen der scholen uit den omtrek
en ook

1) In de geheele afdeeling Toba en Silindoeng zijn geene openbare, doch ongeveer honderd
zendingsscholen, waarvan de meeste gouvernements-subsidie ontvangen.
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ouderen komen dikwijls mee. De inlandsche onderwijzers leiden het gezang op 2, 3
of 4 stemmen. Soms zijn die kinderkoren meer krachtig dan liefelijk; als de kleine
Tobaneezen hunne stemmen uitzetten, zien ze wel eens blauw van 't schreeuwen.
Eenmaal in het jaar - in den vooravond van het Kerstfeest - heeft op alle scholen een
prijsuitdeeling plaats.
Onder toezicht van den Ephorus komen elken Zaterdagmiddag te Si Goempar de
inlandsche onderwijzers uit den omtrek bijeen, om repetitie van het geleerde aan de
zendingskweekschool te houden. Er is daar een volledig stel koperen
blaasinstrumenten voorhanden, en dan worden die bijeenkomsten besloten met een
muzikale uitvoering. Dat gaat gemakkelijk, want bijna elke onderwijzer heeft op de
kweekschool een of meer instrumenten leeren bespelen.
Dikwijls laat het schoolbezoek nog veel te wenschen over, omdat de bevolking
lang niet altijd overtuigd is van het belang van onderwijs. Zendeling en ouderlingen
gaan er dan op uit om trouw bezoek aan te moedigen. Soms zijn plaatselijke
toestanden ook een beletsel, zooals te Si Mangoensong. De bewoners van dit
landschap noemt men ‘de kikvorschen van Toba,’ omdat ze op moerasgrond wonen.
Er zijn daar nog geene wegen, zoodat de kinderen door het water moeten waden om
de school te bereiken.
Met eenige bekommering ziet het Rijnsche Zendinggenootschap den invloed van
de Oostkust toenemen, omdat al die handelaars uit Asahan mohammedanen zijn. Het
christendom zit er nog niet vast genoeg in bij den Tobanees. Ten opzichte van het
huwelijk heeft hij wel eens mohammedaansche neigingen, want het is zijn glorie
vele kinderen te hebben, omdat elk kind een werkkracht en dus een steun voor 't
huisgezin is.
Te Si Radja Déang (Lagoe Boti) is een druk bezochte meisjesschool onder directie
van twee europeesche dames, die zich geheel aan het zendingswerk wijden. Drie
maal per week komen tegen den avond ook de volwassen meisjes in het schoolgebouw
om eenig onderricht te ontvangen. Zij blijven dan in het schoolgebouw overnachten
(waartoe slaap-
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matten aanwezig zijn), omdat de meisjes niet in donker naar huis terug kunnen gaan.
Het Rijnsche Zendinggenootschap heeft thans het practische plan opgevat om in
Toba een ambachtsschool tot stand te brengen en alzoo bataksche timmerlieden,
smeden, blikslagers, boekbinders enz. te vormen. Eindelijk moet nog worden vermeld,
dat te Lagoe Boti een leprozengesticht is tot stand gekomen. Al die voor de bevolking
zoo nuttige stichtingen worden door het Gouvernement gesteund.
Bovengenoemde werken des vredes hebben grootendeels betrekking op het centrum
van Toba. Daarbuiten is het echter nog lang niet altijd rustig, zooals straks zal blijken.
Hoogst interessant is het voor den vreemdeling om in Toba een kijkje te nemen
in de rapat, waar recht gesproken wordt volgens de adat (gewoonterecht). De
levendige woordenwisseling en de heftige gebaren van belangstellenden bij die
rechtszitting troffen zeer mijn aandacht. Nu en dan stoof een der partijen op, bepleitte
zijn zaak met al het vuur, dat in hem was, en eindigde met te zeggen, dat hij nimmer
afstand zou doen - het was een grondkwestie - van hetgeen hem toekwam.
De besturende ambtenaar, de controleur, sedert jaren onder de Bataks verkeerende,
bleef echter volkomen bedaard; sprak nu en dan een kalmeerend woord en was
blijkbaar gewend aan zulke tooneelen. Toch komt het voor, dat de opgewondenheid
zoo hoog stijgt, dat handtastelijkheden niet achterwege blijven; in die gevallen wordt
de onhandelbare spreker door politie-oppassers buiten de deur gezet.
Niet alleen bij terechtzittingen, maar ook in den dagelijkschen omgang merkt men
bij de Tobaneezen een zekere vrijmoedigheid in 't spreken, die men zelden bij Maleiers
en nooit bij Javanen aantreft. Bij eerste kennismaking beschouwt men dat als
‘ongemanierd optreden’, doch men komt al spoedig tot de ervaring, dat het meer een
uiting van fierheid is; dikwijls wat plomp en onbehouwen, maar heelemaal niet met
de bedoeling om te grieven of onbeleefd te zijn. Die fierheid ontaardt echter wel eens
in prikkel-
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baarheid en leidt dan tot eindelooze twisten. Zij zijn daar zelf zoo van overtuigd, dat
ze zich dankbaar onder de vlag van het Gouvernement scharen, waardoor hun rust
en vrede verzekerd wordt.
Ook valt het den vreemdeling op, dat een Tobanees dikwijls met uitgestoken hand
naar een Europeaan toekomt en luide zijn ‘tabé’ uitroept, waarbij de eerste lettergreep
van dit woord verbazend gerekt wordt. Terwijl ik eens met den Ephorus op reis was
en wij een eenzame streek passeerden, kreeg een Tobanees, die op zijn land aan 't
werk was, ons in 't oog en holde met uitgestoken hand naar ons toe om te groeten.
Toen de Ephorus hem opmerkte, dat zijn handen nog al vuil waren, gaf hij ten
antwoord: ‘dat hindert immers niet, ze zijn droog.’ Men moet dit volstrekt niet
beschouwen als ruwheid of onbeleefdheid; zulk een antwoord is alleen het gevolg
van zijn aangeboren vrijmoedigheid om te zeggen, wat hij denkt.
De Tobaneezen zijn over het algemeen flink gebouwd en hun vrije oogopslag
neemt voor hen in. Een radjaihoetan (zoo noemt men de hoofden, die in de rapat
zitting hebben) met groote gouden oorsieraden, met zware ivoren ringen aan de
bovenarmen en zilveren armbanden aan de polsen, een kléwang met gevest van ivoor
onder den linkerarm, met een verdienstelijk geweven slendang over den rechter
schouder en een zonderlingen hoofddoek om het hoofd gerold, maakt een gunstigen
indruk. Als deze kloeke bergbewoner een vurig bataksch paard berijdt, wekt hij de
bewondering van elken vreemdeling, behalve van den Maleier. Deze acht zich nl.
als mohammedaan en als bereisd man, die zijn wereld verstaat, verre verheven boven
een Tobanees.
Wat nu dat zonderlinge hoofddeksel betreft, dat bestaat uit 2 à 3 meter lange
strooken wit en rood of wit, rood en zwart katoen. De strooken worden in elkander
gedraaid en daarmede het hoofd zoodanig omwonden, dat het schijnt alsof de man
een vreemdsoortigen hoofddoek draagt.
Schrijver dezes heeft eenige reizen naar Toba gemaakt en had éénmaal gelegenheid
een kijkje te nemen op het
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schiereiland Samosir, dat nog, al is er reeds een zendeling gevestigd, tot het
onafhankelijk gebied behoort. Over dat bezoek, in gezelschap van den Controleur
van Toba, die een dienstreis maakte, volgt hier een en ander.
Zoover het oog reikt is Samosir met hoeta's bedekt; de Tobaneezen beweren, dat
het dicht bevolkt is. De huizen kan men bijna niet zien, omdat de hoeta's met hooge
wallen en boschjes van bamboe-doeri omgeven zijn. De tocht over het zuidelijke
meer levert een prachtig uitzicht op het schiereiland en op de hooge randgebergten
van Moeara en Bakara aan de overzijde. Het doel van den tocht was Oerat (aan de
zuidwestkust van het schiereiland), dat sedert negen maanden in oorlog was met het
naburige Si Raït. De Controleur van Toba zou beproeven, beide partijen voor zich
te doen verschijnen in het onzijdige Naïnggolan, aan de zuidkust van Samosir. Hij
zou trachten, door bemiddeling den vrede tot stand te brengen.
Als we te Oerat aan wal stappen zien we noordwaarts het water smaller worden.
Er viel echter niet aan te denken om tot de landengte, die het schiereiland verbindt,
door te gaan, want in het land van de Orang Pak-pak was het ook lang niet rustig en
men zou dus kans hebben in de baai beschoten te worden. Menschen, die er vroeger
geweest waren, deelden ons mede, dat de landengte ongeveer 200 meter breed is en
slechts 2 meter boven den waterspiegel ligt.
Men was niet op onze komst voorbereid, doch de controleur kende het hoofd van
Oerat. Laatstgenoemde was blijkbaar verrast, doch gaf onmiddellijk bevel de sopo
voor ons in orde te maken. Een sopo is een hoog uit den grond staand bataksch huis,
waarvan de eerste verdieping een open ruimte vormt, die als vergaderplaats dienst
doet en waar de radja de vreemdelingen ontvangt en met hen onderhandelt; de
bovenste verdieping dient tot bergplaats van rijst. De steunpalen in de sopo zijn boven
van ronde houten schijven voorzien, om ratten en muizen het opklimmen te beletten
en aldus den rijstvoorraad te beschermen; eenvoudig maar practisch. Met ruwe matten
belegd en af-
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geschoten, was onze verblijfplaats spoedig gereed. Zakken padi dienden als stoelen;
onze veldbedden werden in orde gemaakt; daar zouden we dus den nacht doorbrengen.
Al het noodige was meegenomen en onze bedienden gingen dadelijk aan het werk
om een rijsttafel gereed te maken.
Intusschen kwam de radja, gevolgd door enkele verwanten, bij ons in de sopo en
verzocht den controleur een feestje te mogen geven, zooals dat bij de Tobaneezen
gebruikelijk is. Daar was geen bezwaar tegen. De muziekinstrumenten werden te
voorschijn gehaald; op het plein werden de zitmatten uitgespreid en al spoedig begon
de dans. De koe, die voor het feest bestemd was, werd op het plein geleid en
onmiddellijk geslacht.
De radja betreurde het, dat hij den vertegenwoordiger van het Gouvernement niet
met eerbewijzen had ontvangen, doch hij wist niet, dat de controleur bij hem zou
komen. Morgen, na terugkomst van Si Raït, zal de ontvangst beter zijn.
Tegen den avond maken we een wandeling buiten de bedompte hoeta, om eens
van de frissche lucht te genieten. Vlak bij ligt Saït ni Hoeta, dat bij Oerat behoort,
en evenals de hoofdkampoeng omgeven is met hooge en vijf meter breede wallen
van aarde, waarop bamboe-doeri zoo dicht geplant is, dat het voor een inlandschen
vijand vrij wel ondoordringbaar mag genoemd worden. Zoo zijn alle hoeta's op
Samosir. Het volk verspilt zijn kracht aan onnutte, of liever improductieve,
vestingwerken en de vruchtbare bodem blijft grootendeels onbewerkt. Hoe jammer
voor dit door de natuur zoo mild bedeelde land!
Omstreeks zes uur worden karbouwen, koeien en paarden binnen de hoeta gebracht.
Elk dezer dieren weet zijn plaats onder het huis, evenals de talrijke honden, kippen
en vooral varkens. De laatste zijn de zoogenaamde opruimers van alle overtolligheden.
Men behoeft niet in bijzonderheden te vragen, hoe het met de zindelijkheid in zulk
een bataksche kampoeng gesteld is; ik wil er liever geen beschrijving van geven en
alleen maar zeggen, dat de vuilheid alle perken te buiten gaat. Een Europeaan begrijpt
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niet, hoe de menschen het in zoo'n gore, zure atmospheer kunnen uithouden. Alles
moet vóór donker binnen de verdedigingswerken gebracht en de toegangen tot de
hoeta moeten zwaar verzekerd worden, want de vijanden, die zoo gaarne strooptochten
houden, liggen altijd op de loer.
Daar het ons bekend was, dat de bewoners van deze afgelegen oorden 's avonds
gewoonlijk alleen een palita met klapperolie als verlichting gebruiken, hebben we
zelf een lamp en eenige flesschen petroleum meegenomen. Zoodra de sopo verlicht
is, komt de radja, met gevolg, bij ons, om met den controleur over den oorlog te
spreken.
De oorzaak der perkara was een vrouw. Hierbij stelle men het volgende op den
voorgrond. Er is geen adat of er is een uitzondering op, behalve één waarvan nooit
wordt afgeweken, nl. niet trouwen met een vrouw van denzelfden stam. De kwestie
was aldus. Het hoofd van Si Pira in het binnenland van Samosir had zijn vrouw
verloren en trouwde met een andere, die nog tot de stamverwanten behoorde. Daar
komt de tegenpartij tegen op en eischt teruggave van de vrouw in haar stam, terwijl
hij het kind (want dat was er reeds) mag houden. Het hoofd van Si Pira wil de vrouw
niet afstaan. Aldus twee partijen, die beide bondgenooten kiezen. Een der
bondgenooten tegen den schuldige is het hoofd van Oerat. Daarentegen is het hoofd
van het naburige Si Raït de bondgenoot van het hoofd van Si Pira.
Zoo zijn dan deze beide aan elkander grenzende landschappen sedert negen
maanden met elkander in oorlog. Aan de eene zijde waren 6 en aan de andere 7
dooden gevallen. Talrijke versterkingen waren opgeworpen en bij zulke gelegenheden
is men dadelijk gereed een aantal basirbasir (puntige bamboe's) te plaatsen, op alle
punten, waar men vermoedt, dat de vijand zou kunnen passeeren.
Het resultaat van de besprekingen is, dat de controleur morgen naar Si Raït zal
gaan om, zoo mogelijk, een wapenstilstand te sluiten en 's middags hier terug zal
komen. Overmorgen zal dan een rapat in het onzijdige Naïnggolan gehouden worden,
waarin alle hangende kwesties kunnen behandeld worden; want er zijn nog meer
perkara's.
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Als we den volgenden morgen half zeven opstaan, hebben onze bedienden reeds een
kop koffie klaar gemaakt. Het ontbijt bestaat natuurlijk uit rijst, want het meegebrachte
brood van den chineeschen bakker voor het garnizoen te Lagoe Boti is al te oud.
Talrijke toeschouwers, vooral vrouwen, staan rondom de sopo, om te zien wat we
uitvoeren.
De weg van Oerat naar Si Raït loopt gedeeltelijk langs het strand; ook hier bestaat
de oever uit vast zand, zoodat er overal gelegenheid is een frisch bad te nemen.
Herhaaldelijk moeten we riviertjes, die in het meer uitloopen, doorwaden. Eindelijk
volgen we een voetpad landwaarts in. We passeeren loopgraven en wachthuisjes die
dienst doen om den vijand te bestoken. Wat een toestand! honderden rijksdaalders
worden voor oorlogszaken uitgegeven en dan volgt nog de indirecte schade, omdat
de bevolking de velden niet bewerkt.
Si Raït ligt op een hoogte; het ziet er uit als een sterke vesting. De radja is van
onze komst verwittigd, hetgeen we spoedig merken door de schoten, die hier en daar
vallen. Dat zijn geene vijandelijke, maar vreugdeschoten om den controleur te
begroeten. Eerst passeeren we eenige kleine hoeta's, die tot Si Raït behooren. Ze
bestaan wel is waar uit weinig huizen, maar men moet in aanmerking nemen, dat
één woning dikwijls 4 à 5 huisgezinnen bevat. In het geheel beschikt Si Raït over
ruim honderd geweren.
De schoten worden talrijker; op verschillende plaatsen stijgen de rookwolkjes op;
in het heuvelachtig terrein maakt dat een aardig effect. Elke schutter heeft een
patroontasch; zelfs jongens van 13 en 14 jaar ziet men met een geweer. We moeten
er wel om lachen, want ze houden het vuurwapen zoo maar met de kolf voor den
buik en poffen er maar op los. Zoo gaat het ook in den oorlog; ze leggen niet aan en
mikken niet; het is een toeval als er iemand geraakt wordt. Dat is ook de reden dat
er in den strijd van 9 maanden zoo weinig dooden gevallen zijn; maar geschoten is
er genoeg.
De oude radja wacht ons op aan den ingang van de hoeta en leidt ons naar de sopo,
zoo hoog uit den grond,
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dat we er, als gebruikelijk, met behulp van een ladder in klimmen. De sopo is koel;
meer goeds is er niet van te zeggen; ze is zoo laag van verdieping, dat we niet rechtop
kunnen staan; dat kon te Oerat wel.
De muziek speelt onafgebroken; een groote menigte heeft zich op het dorpsplein
verzameld en zal plaats nemen op de lange matten, die uitgespreid worden. Een jonge
koe is aan een paal gebonden; die zal geslacht worden en alle vrienden zullen er een
deel van krijgen.
Na een poosje uitgerust te hebben, gaan we allen weer naar buiten. Op een gegeven
teeken zwijgt de muziek. Het hoofd van Lontoeng, aan de oostkust van het meer, is
hier aanwezig; hij is verwant en bondgenoot van den radja van Si Raït. Hij is reeds
gewend om met Europeanen om te gaan en dat zegt heel wat in de oogen der
bevolking. Daarom heeft de oude radja hem dan ook de leiding van het feest
opgedragen. Hij treedt vooruit, houdt een bord met rijst en sajoer in de hand, als een
hulde-aanbieding, en houdt een toespraak, waarin hij mededeelt, dat de Toean
gekomen is en de twistzaken zal beëindigen. Als hij klaar is, valt de muziek weer
krachtig in en de dans begint. Het hoofd van Lontoeng, als bondgenoot en leider, is
de eerste, die er aan deel neemt.
Nadat we ons weer in de sopo, met een zak padi als zitplaats, hebben geïnstalleerd,
worden ons jonge klappers aangeboden; een verfrissching, die we dankbaar aannemen.
Er hebben nu uitvoerige besprekingen plaats en ook hier bewilligt men in een
voorloopigen wapenstilstand. Eigenaardig is het, dat de bevolking van dit
onafhankelijke schiereiland nu reeds onze besturende ambtenaren als hunne eigenlijke
hoofden beschouwt. Zij benijdt hare broeders in de bovengenoemde oostelijke
landschappen, die reeds zijn ingelijfd.
De oude radja had ons gaarne willen houden, maar er is niets aan te doen; we
moeten terug naar Oerat. Met muziek worden we uitgeleid. Aan de grens der hoeta
wordt een hartelijk afscheid genomen en een wederzien te Naïnggolan afgesproken.
Natuurlijk gaan we weer te voet; in
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dat opwekkende klimaat en geaccidenteerde terrein is loopen nog zoo kwaad niet.
Reeds in de verte hooren we de vreugdeschoten van de lieden van Oerat; men had
ons blijkbaar in het oog gekregen. De radja had het al gezegd, hij zou van daag voor
de noodige eerbewijzen zorgen. Het blijkt ons, dat de bewoners hier ook een groot
aantal geweren hebben, nog meer dan te Si Raït. Het zijn oude engelsche geweren
van Penang en Singapore over Sumatra's Oostkust ingevoerd. Kogels en kruit maken
de Tobaneezen zelf; maar als er gelegenheid is, koopen ze de munitie, omdat het
europeesch fabrikaat beter is. En daar hebben ze heel wat geld voor over.
Onder een oorverdoovend gepof worden we door den radja de hoeta binnengeleid;
de muziek speelt er duchtig op los. Het bataksche orkest bestaat hier uit een saroenai,
een soort klarinet, die de leidende melodie aangeeft, en een dozijn slaginstrumenten.
De gordang, odap en tatagaming (langwerpige houten trommen, van verschillende
grootte en vorm, die aan één of aan beide zijden geslagen worden) hebben eenige
overeenkomst met de javaansche kendang. De koperen bekkens gelijken op de
javaansche gong. De Tobaneezen hebben ook een snaar-instrument, de hasapi, een
soort gitaar met twee snaren; en verder nog bamboefluiten.
Vermoeid van den tocht nemen we in de sopo onze veldbedden als zitplaatsen en
hebben zoo een mooi gezicht op de groote drukte op het dorpsplein. Vele vrienden
van den radja zijn gekomen om het feest bij te wonen. Een versierde mast wordt
opgericht; een groot aantal matten wordt op den grond uitgespreid. De karbouw, die
ten doode bestemd is, wordt eerst het plein rondgeleid, daarna aan den mast gebonden
en met water overgoten.
Nu zal de dans beginnen. Wij worden uitgenoodigd er bij tegenwoordig te zijn en
gaan naar beneden. De karbouw krijgt nog een touw om de horens en wordt nog wat
steviger gebonden, zoodat hij onmogelijk kan losbreken. Het plein is met ruim 200
menschen bezet, die allen op den grond en zooveel mogelijk op de matten zitten. De
radja van
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Oerat treedt voor en spreekt eenige woorden tot den controleur. Daarna vallen de
muziek-instrumenten krachtig in; de radja neemt de slendang en opent den dans.
Met langzame rhythmische beweging der voeten, handen, armen en ook van het
met een slendang gedeeltelijk bedekte lichaam (eenigszins overeenkomende met het
tandakken op Java, maar niet zoo gedistingeerd), schuift hij vooruit. Zijne beste
vrienden volgen hem en maken soortgelijke voet-, arm-, hand- en
lichaamsbewegingen. Het geheele publiek ziet met bewondering naar den radja; allen
volgen hem met de oogen; de Tobaneezen genieten; het is een groote feestdag.
Eindelijk is een omgang om den karbouw gemaakt en zijn de dansenden op het punt
van uitgang teruggekomen. De muziek houdt even op.
Nu wordt den vertegenwoordiger van het Gouvernement de slendang aangeboden,
maar de Europeanen nemen gewoonlijk geen deel aan die dansen. Heel handig zegt
de controleur tot een hem bekend hoofd: ‘wees gij maar mijn wakil’ (plaatsvervanger)
en stopt hem een paar ringgit-batak (mexiaansche dollars) in de hand. Deze laat zich
dat geen tweemaal zeggen; neemt de slendang op en als de muziek weer is ingevallen,
begint hij zijn omgang met dezelfde langzame bewegingen en laat daarbij nog de
ringgits tusschen zijne vingers manoeuvreeren. Verscheidene andere hoofden volgen
hem al dansende. De muzikanten slaan er lustig op los; er is veel animo. De radja is
blij, dat de controleur meewerkt om zijn feest te doen slagen en gaat ook weer
dansende met de anderen mee. Als men op het punt van uitgang is teruggekeerd,
worden de ringgits aan de muzikanten gegeven.
De radja laat een pak mooi geweven kaïns en slendangs uit zijn woning halen, om
aan zijne vrienden als geschenk aan te bieden. Vier hoofden van Moeara maken nu
dansende een omgang en worden daarna met slendangs begiftigd. Twee hoofden van
Baligé, christenen, dansen niet, doch krijgen ook mooie geschenken. Nu komen de
bevriende hoofden van het eigen land, van Samosir, aan de beurt.
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Aan de eer om de plechtige opening van het feest bij te wonen is nu voldaan, waarom
wij weer den ladder opklimmen, om het verdere verloop van de pret uit de sopo gade
te slaan. Het spreekt van zelf, dat ons Europeanen ook een bataksch weefsel wordt
aangeboden; we beloven, dat als een vriendschappelijk aandenken te zullen bewaren.
De radja is zeer verheugd dat de Toean bij hem is; hij heeft nog nooit een feest
gegeven, waarop de besturende ambtenaar tegenwoordig was. Hij hoopt nu maar,
dat Samosir ook onder het Gouvernement zal komen, want dan zal er altijd rust en
vrede in het land zijn.
De karbouw is zoo stijf aan den paal gebonden, dat het beest zich niet kan
verroeren; nogmaals wordt hij met water begoten, om hem in zijn benauwde positie
wat op te monteren. Nu volgt een dans om den karbouw, waaraan wel 20 personen
deelnemen. De radja komt er ook bij en deelt messen uit, waarmee straks het bloedige
werk verricht zal worden. Met de messen in de hand dansen ze toch maar voort. De
stemming onder de toeschouwers wordt levendiger; het belangrijke moment nadert.
Eindelijk is het dansen afgeloopen; nu zal het plaats hebben. De pooten van den
karbouw worden bij elkaar gesjord; hijgende valt het beest neer. Een der gasten,
daartoe uitgenoodigd - want het is een onderscheiding - treedt met het mes in de hand
vooruit en snijdt het den hals af. Een paar honderd toeschouwers staan er rondom en
vlak bij en kijken naar de stuiptrekkingen van het dier. Wanhopig is dit gemartel,
want het mes is slechts 2½ dM. lang. Nu zien we de menschen in hun ware natuur;
het zijn nog halve wilden. Lach en scherts hoort men overal. De nog onbeschaafde
Batak is hier in zijn element. Daar komt de radja en geeft nog een hak met een bijl,
zoodat het bloed in het rond spat. Het is een afgrijselijk tooneel; maar de marteling
is nu afgeloopen.
Telkens worden groote ijzeren pannen met bloed weggebracht; in dat bloed, met
water gemengd, zal het vleesch worden gekookt; hier en daar ziet men de vuurtjes
al branden.
In vroeger tijd werd bij zulke gelegenheden het slacht-
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dier door lans- en messteken langzaam afgemaakt; de omstanders amuseerden zich
dan in den langdurigen wanhopigen doodstrijd van het dier. De Tobaneezen weten
echter wel, dat de Europeanen niet op dat martelen gesteld zijn. Zulke ruwheden zijn
hun ook wel af te leeren, want zij richten zich gaarne naar de Europeanen.
Thans wordt het een drukte van belang; alle bevelen worden schreeuwende
gegeven; er is actie. Als de laatste stuiptrekkingen hebben plaats gehad, worden de
touwen losgemaakt. Groene takken worden aangebracht. Men komt met slijpsteenen
aandragen om de messen te scherpen; het villen begint. Vele rappe handen zijn
daarmee bezig; het schijnt een werkje te zijn, dat in den smaak valt. Vervolgens
wordt het karbouwen-lichaam geopend; de ingewanden ter zijde gelegd en later
weggebracht, maar niet weggeworpen, want alles is te gebruiken. Daarna worden
bijl en mes ter hand genomen en volgt het uit elkander leggen van voor- en
achterbouten, ribstukken, enz.
Intusschen heeft de menigte zich weer om de slachtplaats verzameld en is het
gewichtige oogenblik van verdeeling gekomen. De radja en zijne handlangers snijden
stukken vleesch af en leggen die gereed. De schoonzoon van den radja roept langzaam
de namen der familie-hoofden af; de geroepene treedt voor en ontvangt een stuk
vleesch. De afroeper heeft geducht op te letten, dat hij niemand vergeet, want dit zou
een beleediging zijn en aanleiding geven tot hevige kwesties. De mannen gaan met
het vleesch naar de reeds op het vuur staande braadpannen, waar de vrouwen voor
de verdere bereiding zorgen. Kort daarna bemerken we al de braadlucht.
Tegen zes uur hebben allen op de matten plaats genomen, in groepen van 10 à 16
personen. In elke familiegroep wordt een groote bak of platte mand, met een heuvel
van gekookte rijst en stapels vleesch ter zijde, geplaatst. De maaltijd zal beginnen.
Ruim 200 personen zitten aan; op aller gezicht staat blij verlangen te lezen. Met
groote snelheid worden handen vol rijst en stukken vleesch in den mond gestopt. De
Tobaneezen staan er voor bekend,
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dat ze veel en vlug eten. Er wordt niets bij gedronken. Ook nu weer lach en scherts
overal; het is een zeer geanimeerd bataksch feestmaal.
Als onze lamp is aangestoken, komt de radja, gevolgd door eenige vrienden van
de oostkust van Samosir, bij ons in de sopo. Zij willen nog gaarne eenige zaken met
den controleur bespreken. Allen zien er zeer voldaan uit; ze hebben heerlijk gegeten.
Zoodra ze van ons een sigaar gekregen hebben, dampen ze er lustig op los en vinden
het leven wel genoegelijk. De onderhandelingen loopen naar wederzijdsch genoegen
af; om half negen wordt hun duidelijk gemaakt - want het zijn echte plakkers - dat
het nu voldoende is. Dan kunnen ook wij onzen eenvoudigen maaltijd gebruiken.
Den volgenden morgen vertrekken we naar het stille, vriendelijke Naïnggolan aan
de zuidkust van Samosir. De hoofden van Oerat maken de reis met hunne eigene
prauwen, zeer lang en smal van vorm; de hoofden van Si Raït gaan over land.
De tobasche prauwen zijn van allerlei grootte; er zijn er zelfs die 20 M. lang zijn,
doch de grootste breedte is niet meer dan 1½ M. De eenvoudige versiering bestaat
uit drie rechtopstaande, hij het roer geplaatste, stokken van ongeveer 1 M. lang,
waaraan bosjes paardenhaar bevestigd zijn; en één liggenden stok, iets grooter,
eveneens van hangende paardenharen voorzien, aan den voorsteven bevestigd. Als
de prauw te water wordt gelaten, hoort men de aanmoedigingskreten lèlèlè lèlèlè,
welke lettergrepen met groote snelheid worden uitgeschreeuwd.
Het aantal roeiers, eigenlijk pagaaiers - want ze hebben korte schepriemen - bestaat
op groote prauwen wel uit 20 personen en als de hoofden, de eigenaars, zelf mee
doen, nog meer. De prauwen zijn scherp van voren en vliegen door het water. De
uitgestooten geluiden door den djoeroemoedi (stuurman) geven de maat aan, waarin
geroeid wordt. Gewoonlijk wordt er bij gezongen; het zijn beurtzangen; één is de
leider; als hij weer eenige regelen heeft meegedeeld, vallen de anderen in koor in.
Het zijn eentonige melodieën
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en het roeien gaat dan een gewoon gangetje. Bij aansporing van den stuurman wordt
het een woest geschreeuw en vliegt de prauw pijlsnel vooruit, zoodat men
ternauwernood recht kan blijven zitten door de snel opeenvolgende schokken van
het krachtig aanzetten.
Hoewel nog onafhankelijk gebied, is er te Naïnggolan toch reeds een
zendingstation. Eenige bloemperken voor de stichting maken een aangenamen indruk.
Er waren nog maar weinige christenen, zoodat de school voornamelijk door kinderen
van heidenen bezocht werd. Men had er een geschikten onderwijzer van Baligé
geplaatst, die er voor wist te zorgen, dat de kinderen graag naar school gingen. Het
eenvoudige doch ruime schoolgebouw zal nu voor iets anders, doch ook voor een
vredelievend doel gebruikt worden; daar zal de rapat plaats hebben. Het kleine
landschap Naïnggolan is juist geschikt als plaats van arbitrage, omdat de bewoners
niet aan den oorlog hebben deelgenomen.
Het is nu wapenstilstand. Een onzijdig hoofd heeft twee ringen (van elke partij
een) in bewaring. Zoolang hij die heeft, mag volgens de adat niet gevochten worden.
De controleur neemt plaats achter in de zaal, zoodat hij het geheel kan overzien;
de bezoldigde schrijver zal als griffier dienst doen. De politie-oppassers houden
eenige orde onder de binnenkomende hoofden, die zich aan beide zijden van de zaal
op den grond neervlijen, zoodat er een pad in 't midden overblijft; natuurlijk zitten
de beide partijen tegenover elkaar. In 't geheel zijn er 48 groote en kleine hoofden
bijeen. Een talrijk publiek, bestaande uit volgelingen van de hoofden en
nieuwsgierigen, heeft aan den ingang van het gebouw en voor de open ramen post
gevat.
Eerst volgen eenige kleine zaken. Een Tobanees heeft eigenmachtig over een
prauw beschikt, zonder den eigenaar er in te kennen. Dan volgt een andere zaak,
waarbij de kwestie is of de schadevergoeding een karbouw of een koe moet zijn. Als
de heeren al te breedsprakig worden, krijgen ze een aanmaning om niet zoo lang van
stof te zijn. De personen, die de beslissing bekrachtigen en zelf niet kunnen
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schrijven, leggen even twee vingers op de hand van den schrijver, terwijl deze hun
handteekening schrijft. Alles dus netjes in den vorm.
Het gaat in zoo'n rapat anders erg huiselijk toe; men maakt het zich zoo gemakkelijk
mogelijk. Enkele oude heeren liggen rustig te slapen; sommigen rooken een cigarette
en alle anderen kauwen sirih of pruimen. Elk hoofd heeft voor die rook- en
pruimbenoodigdheden een zak of tasch, van pandanvlechtwerk of van een dierenvel
vervaardigd, bij zich; meestal heeft hij die tasch met koperen kettingen over den
schouder hangen. De meesten dragen een driekleurigen hoofddoek; anderen hebben
een gevlochten mandje, soms met een doek er om heen, als hoofddeksel. Hoofden
van ingelijfde landen ziet men reeds jassen met koperen knoopen en mutsjes met een
rand van galon dragen.
Nu komt de moordzaak, die in verband staat met den oorlog. Boven hebben we
reeds de oorzaak - huwelijk met een vrouw van denzelfden stam - meegedeeld.
Misschien zou de zaak nog wel in der minne geschikt zijn, maar door een
onverwachten sluipmoord werden de gemoederen zoo verbitterd, dat de oorlog werd
geproclameerd. Dooden in den oorlog heeft geene gevolgen, maar deze sluipmoord
moet opgehelderd en gestraft worden.
Allen zetten zich in postuur om een woordje mee te praten; zelfs zij, die een dutje
doen, worden wakker gemaakt. Verschillende sprekers voeren het woord en deelen
mede, wat ze van de zaak weten, doch dat is niet veel; daarbij is het al negen maanden
geleden.
De familieleden van het slachtoffer hebben inlichting gevraagd aan den bégoe
(geest) van den vermoorde en deze heeft gezegd, dat het kampoenghoofd, of liever
zijn zoon, het gedaan heeft. Dat hoofd is hier aanwezig met twee zoons. Aan den
beschuldigde wordt nu gevraagd, wat hij er van weet. Hij zegt: ‘ik weet nergens van.’
Hevige protesten van de overzijde volgen. Daarop wordt hem gevraagd, of hij dan
geen onderzoek heeft ingesteld. Neen, zegt hij, want de zaak is niet in mijn hoeta
gebeurd; even
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buiten de grens is het lijk gevonden; ik weet nergens van. Nieuwe protesten en
bedreigingen, gepaard met heftige hoofd- en armbewegingen van de aanklagers. Nu
zal hem den eed worden afgenomen.
Een doode kikvorsch hangt aan een draad, die aan een stokje bevestigd is. De
politie-oppasser geeft den beschuldigde het stokje in de rechterhand. In de
tobasch-bataksche taal legt het kampoenghoofd dan de volgende verklaring af: ‘Ik
en mijn vrouw en mijne kinderen mogen net zoo krom en dood worden als deze
kikvorsch, wanneer ik lieg.’
Eigenlijk moet de eene partij aan de tegenpartij den eed afnemen, maar sommigen
zijn er bang voor, of doen het althans liever niet. Het komt ook wel voor, dat de
beschuldigde te geagiteerd is om het formulier op te zeggen. De oppasser komt hem
dan te hulp, waarna de beëedigde zegt: ‘Songoni’ = zoo is het.
Daar ook de zoons dezelfde verklaring afleggen als de vader, is het te begrijpen,
dat men met deze weinige gegevens moeielijk een beslissing kan nemen. De controleur
weet echter gedaan te krijgen, dat de wapenstilstand nog drie maanden van kracht
zal blijven en vertrouwt dat de gemoederen dan zoover tot rust gekomen zijn, dat
een bevredigende oplossing mogelijk is. Met dit resultaat wordt de zitting opgeheven.
Hiermede is ons bezoek aan Samosir afgeloopen. Enkele bijzonderheden omtrent
dit weinig bekende schiereiland laten we hier nog volgen.
De fijn bewerkte gouden- en zilveren hoofdsieraden worden meest van Asahan
ingevoerd, doch ook wel op Samosir vervaardigd, want er zijn zilver- en goudsmeden.
Zij laten het goud van Mandeling komen en voor zilver gebruiken ze de bekende
ringgit-batak. Er zijn ook ijzersmeden, die messen maken; het ijzer wordt in staven
van Si Boga ingevoerd.
Bismuth, in kleine stukjes, wordt bij laag water in de riviertjes gevonden, doch de
plaatsen van herkomst zijn nog niet ontdekt; de bevolking maakt er kogels van.
Grond en klimaat schijnen geschikt te zijn voor koffie.

Onze Eeuw. Jaargang 4

317
Er zijn een zeer groot aantal kleine hoofden, die allen willen regeeren in plaats van
werken. Er is geen adel en er zijn geene algemeene hoofden. Het land bestaat als het
ware uit een overgroot aantal kleine republieken en juist deze toestand maakt het
zoo moeielijk om deze Bataklanden onder goed beheer te brengen. Men heeft niet
met enkele, maar met al die van elkander onafhankelijke hoofden te maken. Dat
neemt niet weg, dat de bevolking haar ongelukkigen toestand wel beseft. Zij is
overtuigd, dat de tusschenkomst van de Regeering orde en rust aan het land zal
schenken. Bij herhaling hebben de voornaamste hoofden al om inlijving gevraagd.
De boven geschetste oorlog op Samosir berustte op ernstige feiten, doch dat is
lang niet altijd het geval. Kinderen beginnen dikwijls. Op sawahs, die gesneden en
daarna in brand gestoken zijn, gooien ze elkander met brandende bosjes riet. De
ouderen lachen er om, vinden het mooi, doen eindelijk ook mee en ten slotte staan
geheele stammen vijandig tegenover elkaar. Uit de geringste beuzelingen ontstaan
soms de kwesties.
Opmerkelijk is nog het volgende. De pasars zijn vrijplaatsen in tijden van oorlog.
Op een half uur afstand kunnen de wapens weer opgenomen worden. Dat is zoo de
adat in de onafhankelijke Bataklanden.
In den zuidwestelijken hoek van het zuidelijke meer ziet men het hooge randgebergte
van Bakara. De vallei van dit landschap wordt beschouwd als de bakermat van de
Tobalanden. Daar woonde vroeger Si Singa Mangaradja, die eigenlijk meer een
geestelijk dan een wereldlijk gezag over de Bataks uitoefende. Hij had geen leger,
maar door zijn geheimzinnige hooge afkomst en door zijne gebeden en voorspellingen
oefende hij grooten invloed op de bevolking. Het vooruitdringen van het
Gouvernement was hem niet naar den zin en eindelijk was de sterke arm noodig om
uit te maken, wie de baas zou zijn. Bij de expeditie's van 1883 en 1887 delfde hij het
onderspit en werd zijn woonplaats tot tweemaal toe verbrand. In 1894 zijn Bakara

Onze Eeuw. Jaargang 4

318
en het aangrenzende Moeara ingelijfd; de bevolking is met den nieuwen stand van
zaken zeer tevreden en wordt benijd door de naburige onafhankelijke stammen.
Si Singa Mangaradja is na 1887 niet meer op den voorgrond getreden en woont
tegenwoordig te Pea Radja in het Daïrische, de onafhankelijke bovenlanden van
Singkel. Een dochter van hem is gehuwd met een bataksch hoofd in ons gebied.
Vermoedelijk zou hij ook wel onder de bescherming van het Gouvernement willen
staan, want zijn invloed neemt af, doch men heeft hem niet noodig. Toch wordt hij
nog door vele onafhankelijke stammen als voorbidder en voornamelijk als regenmaker
beschouwd. De tegenwoordige Singa Mangaradja is de 2de zoon. De oudste bad om
regen, doch er kwam niets. De 2de deed het ook eens en toen kwam er wel regen,
waarop deze als opvolger werd aangenomen. De legende, dat Si Singa Mangaradja
haar op zijn tong heeft, is van den 1sten. De tegenwoordige is reeds de 13de.
De gedurige twisten in de onafhankelijke Bataklanden geven wel eens aanleiding
tot conflicten met de bewoners van ingelijfde landen en dan moet er opgetreden
worden. Zoo had in 1902 een excursie plaats naar Djandji Radja, ten noorden van
Bakara. De bewoners van dit landschap hadden zich schuldig gemaakt aan roof op
gouvernementsgrondgebied, waarom hun een boete van 700 dollars werd opgelegd.
Aan dien eisch werd niet voldaan en nu moest het zwaard ter hand genomen worden
om hen tot betaling te dwingen. De Resident van Tapanoeli L.C. We l s i n k
requireerde 50 bajonetten en ging zelf met den troep mee. Men ging niet regelrecht
naar Djandi Radja, want dan zou de bevolking vermoedelijk op de vlucht geslagen
zijn, maar hield stand te Moeara, aan de zuidkust van het Toba-meer. Daar werd
gemakkelijk aanraking met de hoofden van Djandji Radja verkregen. Urenlange
besprekingen hadden plaats en eindelijk werd het pleit beslist; de boete werd betaald.
Er was geen bloed vergoten.
Later had nog een excursie plaats naar Parmonangan, in de onafhankelijke
bovenlanden van Baros, met 75 bajonetten;
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een zeer moeielijke tocht in bergachtig terrein. De vijanden, onder aanvoering van
een bataksch hoofd, bekend onder den naam van Toean Api, waren zoo brutaal
opgetreden, dat een kampoeng op ons gebied door hen belegerd werd. Zonder dralen
werden de belegeraars in hunne verschansingen aangetast en moesten met verlies
van één doode en drie gewonden de vlucht nemen. Dadelijk werden de
onderhandelingen aangeknoopt, waarbij een boete van duizend dollars werd opgelegd,
terwijl ingeval van weigering met tuchtiging van het landschap werd gedreigd.
To e a n A p i had er nu genoeg van; hij betaalde de boete en deelde den Resident
mede, dat hij ook wel gaarne onder gouvernementsbestuur zou willen komen. De les
was kort, maar afdoende.
Tegenover de vruchtbare vallei van Moeara ligt het eiland Pardapar. Als men van
daar per prauw naar Baligé gaat, passeert men Tarra Boenga, een vooruitstekend
rotsgebergte. Omdat het meer daar het smalst is, worden daar wel eens karbouwen
van het vaste land van Sumatra naar het schiereiland Samosir overgebracht. De
begeleiders zitten dan in een kleine prauw, houden den zwemmenden karbouw aan
een touw vast en roeien zoo zachtjes aan naar den overkant. Wegens plotseling
invallende rukwinden is het een paar malen gebeurd, dat de kleine prauw omsloeg,
waarna de menschen zwemmende het land bereikten, doch de karbouw, die den weg
niet wist, verdronk. De Tobaneezen wijten dat ongeluk natuurlijk aan den bégoe van
het voorgebergte. Tegenwoordig trachten ze dien geest te verschalken. Als ze met
een karbouw oversteken, roepen ze onder het roeien telkens: ‘hambing do’ ('t is maar
een geit). Ze hebben dan verbazend veel plezier, als ze ongehinderd den overkant
bereiken. Aangezien een zwemmende karbouw alleen bek, neusgaten en oogen boven
water houdt, is het op eenigen afstand werkelijk moeielijk te zien, wat er zich door
het water beweegt.
De bégoe speelt een groote rol in het leven der Tobaneezen. Het is de algemeene
naam voor geesten, die vereerd worden; dus zoowel voor de zielen der gestorvenen,
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als voor de geesten in de lucht, op bergen en rotsen, in boomen en rivieren. Zoodra
een Tobanees iets overkomt, wat hij niet dadelijk kan verklaren, dan is dit, zegt hij,
de invloed van een bégoe en hij legt er zich bij neer.
Tijdens Gouverneur K r o e s e n Sumatra's Westkust bestuurde, werd de Controleur
van Toba uitgenoodigd te Padang te komen en eenige bevriende hoofden uit de
Tobalanden mede te nemen, om hun eens iets van de wereld en vooral het spoor te
laten zien. Op het perron te Padang stapten Controleur en Tobaneezen in een waggon
en gingen rustig zitten. Nauwelijks zette de trein zich in beweging, of de hoofden
sprongen op. Zij vlogen eerst naar voren, om te zien welke trekkracht gebruikt werd,
doch zagen slechts een anderen wagen; toen holden ze naar de achterzijde, om te
zien of er geduwd werd, doch ook daar zagen ze een soortgelijken wagen. Daarop
gingen ze weer zitten en zeiden: ‘bégoe’ en hiermede berustten ze in het vreemde
geval en namen er verder hoegenaamd geen notitie van, hoe ze nu eigenlijk vooruit
kwamen.
De uitwatering van het Toba-meer wordt door de Tobaneezen ‘Pasir di Babana’
(zand in den mond) genoemd. Het is een breed water; eerst bij de nadering van het
randgebergte wordt de stroom smaller en door hooge rotswanden ingesloten. Aan
den rechteroever liggen de ingelijfde landschappen Parparean en Si Antar en het
onafhankelijke Si Roear; aan den linkeroever ligt het uitgestrekte onafhankelijke
Oeloean met een onrustige bevolking.
Aan beide oevers van den breeden afvoerstroom ziet men groote rietbosschen; de
Tobaneezen maken daar een nuttig gebruik van, want de sterke rietstengels (arong)
leveren een dakbedekking, die tien jaar stand houdt. Uit de talrijke fuiken in het water
blijkt, dat de vischvangst ook hier een belangrijk bestaansmiddel is. Jammer dat dit
bedrijf wel eens aanleiding geeft tot moeielijkheden.
Zoo hadden de Bataks uit het onafhankelijke Oeloean in 1901 den bewoners van
ons gebied belet om in de ‘Pasir di Babana’ te visschen. Klachten daarover hielpen
niet, waarom het Bestuur genoodzaakt was den hoofden
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van Oeloean een boete van 500 spaansche matten op te leggen. Toen die eisch
onbeantwoord bleef, trok de Resident van Tapanoeli in 1902 met 50 bajenetten naar
Oeloean en slaagde er in, natuurlijk na de noodige onderhandelingen, het conflict
zonder bloedvergieten te beëindigen. De boete werd betaald.
Op drie plaatsen in het onafhankelijke gebied heeft het Rijnsche
Zendinggenootschap zich reeds gevestigd, nl. op het schiereiland Samosir, in Si Gaol
(ten oosten van de straat, die de beide meren verbindt) en in Oeloean. Natuurlijk gaat
de zending daartoe eerst dan over, als de hoofden van die landschappen voor de
veiligheid van den zendeling instaan en op die voorwaarde berust ook de toestemming
tot vestiging door het Gouvernement verleend. Vooral in Oeloean hebben de
zendelingen eene moeielijke taak, en het zal nog wel geruimen tijd duren voor zij
daar goede vruchten van hun werk zien.
De nog onbeschaafde Bataks verlangen niet naar het christendom, doch de
zendeling is een Europeaan, bij wien goede raad en medicijnen gratis verkrijgbaar
zijn en als zoodanig is hij welkom. Eigenlijk beschouwen zij de zending als een brug
om tot inlijving te komen. Zij verlangen in hun midden een man van gezag, een
besturend ambtenaar, die de macht heeft om hunne eindelooze twisten, de feitelijk
bestaande anarchie, te doen ophouden. Dat neemt echter niet weg, dat het
zendingswerk in Toba en Silindoeng een gunstigen invloed op de inlandsche bevolking
heeft gehad en nog steeds oefent.
Ten slotte moet hier nog worden opgemerkt, dat de onafhankelijke Bataks, ten
oosten van het Toba-meer, niet door de mohammedaansche staatjes aan de Oostkust
willen ingelijfd worden, omdat ze dan onder een inlandsche vorst komen te staan.
Ze willen echter gaarne onder het Gouvernement komen, omdat de hoofden dan
hoofd blijven en niet onderhoofd worden.
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Onze leestafel.
Prof. Dr. H.G. G r o e n e w e g e n . De Theologie en hare Wijsbegeerte.
Amsterdam. Y. R o g g e 1904.
Over de vechtperiode van mijn leven ben ik lang heen. Ook gevoel ik niet de minste
behoefte voor Dr. K u y p e r en zijne vrienden het harnas aan te schieten op gevaar
af dat zij uitroepen: non tali auxilio! Toch zij het mij vergund met alle bescheidenheid
te vragen, hoe Dr. G r o e n e w e g e n er toe komt aan het adres van bovengenoemde
heeren de volgende woorden neer te schrijven:
‘Het ware hun taak geweest de geocentrische kosmologie, de psychologie der
kerkvaders, de bijbelsch-traditioneele voorstelling van Israels godsdienstige
ontwikkeling en den oorsprong zijner heilige letterkunde, benevens de katholieke
overleveringen aangaande het oudste christendom, de wording van het N. Testament,
de stichting der christelijke kerk, om maar iets te noemen, te handhaven tegen de
overwegende bezwaren, die andere ernstige onderzoekers hebben belet daar langer
zich bij neer te leggen.’ Om maar iets te noemen! Nu weet Dr. K u y p e r het: hij had
Copernicus behooren te wederleggen. Maar stel eens: onze theoloogstaatsman neemt
op gezag van ‘ernstige onderzoekers’ aan, even goed als Dr. G r o e n e w e g e n zelf,
dat de aarde om de zon draait, wat dan? Moet hij dan toch de geocentrische
kosmologie ‘handhaven’? De psychologie der kerkvaders! Ik wist niet dat er een
systeem van dien aard bestond. Wel was het mij bekend, dat de geschriften dier oude
christenen, en met name die van A u g u s t i n u s , een goudmijn zijn voor ieder, die
het menschelijk zieleleven doorgronden wil. Voorts is het mij niet ter oore gekomen,
dat eenig theoloog van gezag al de zware raadsels beweert te hebben opgelost, welke
het vroegste christendom, de wording van het N. Testament en de stichting der kerk
betreffen. Toch kan dat het geval zijn en dan, ik moet het bekennen, wordt het hoog
tijd voor ‘de dogmatische theologen’ om te onderzoeken of zij die nieuwerwetsche
wijsheid in haar geheel behooren te verwerpen. Denkelijk zullen zij niet voor het
ont-

Onze Eeuw. Jaargang 4

323
stoken licht halstarrig hun oogen sluiten. Naar ik van Dr. G r o e n e w e g e n zelf
hoor, hebben zij reeds menig resultaat van de zoogenaamd ongeloovige wetenschap
zich toegeëigend.
De in bedekte woorden uitgesproken verdenking, dat de dogmatische reactie, van
welke wij heden ten dage getuigen zijn, in gebrek aan zin voor waarheid zou kunnen
wortelen, wordt verzacht door wat Dr. G r o e n e w e g e n elders schrijft. ‘Niemand
mag in deze inderdaad machtige reactionaire beweging het oorspronkelijk godsdienstig
motief miskennen, dat er soms een eerbiedwaardig karakter aan verleent. Theologen
zijn zelden of nooit mannen van wetenschap alleen, en dat strekt hun waarlijk niet
tot oneer.... Zij zijn tevens dragers en verdedigers van godsdienstige overtuigingen.
En zijn deze niet 's menschen innigst en onaantastbaarst geestelijk bezit?.... En al is
het onmiskenbaar dat geen resultaat van wetenschap de zuiver godsdienstige
overtuigingen, de onmiddellijk onder den invloed van ons
affectief-emotioneel-impulsieve leven in den geest gewekte gedachten, oordeelen,
inzichten en gewisheden heeft aangetast of ooit aantasten kon, het is even
onmiskenbaar dat tal van hare resultaten iets losmaakten van die historische
voorstellingen en wijsgeerige begrippen, waarmede dat innerlijkste overtuigingsleven
sinds eeuwen in zijn opgroei was verstrengeld. En het was, zij het ook in dit geval
een verkeerde, toch natuurlijke zucht tot zelfbehoud, die het in zijn dogmen levende
geloof grijpen deed eerst naar een kerkelijk en staatkundig, daarna naar een
universitair en wetenschappelijk middel van zelfverdediging’
Prof G r o e n e w e g e n zegt uitmuntende dingen, waar hij spreekt over de methode
en de onderlinge verhouding der wijsgeerig-theologische vakken. Er is veel goeds
in zijn boek. Hij toont op de hoogte der philosophische litteratuur te zijn. Zijn stijl
is soms wat zwaar en overladen, soms daarentegen krachtig en mooi.
Een paar aanmerkingen zij het mij nog veroorloofd te maken. De hooggeleerde
schrijver laat geen recht wedervaren aan de definitie, die Dr. M a r t i n e a u van
godsdienst geeft op blz. 16 van het eerste deel van zijn beroemd werk: ‘A study of
religion’. Ieder zal het bespeuren, die de moeite neemt in het oorspronkelijke den
kontekst na te gaan. Voorts bevreemdt het mij te hooren dat het gemoedsleven van
den religieuzen mensch tot dusver ‘nagenoeg onontgonnen terrein’ is p. 73. Het
algemeene oordeel is, dat reeds door A u g u s t i n u s en de latere mystici ‘het zalig
leven met God’ op treffende wijze geschilderd is geworden, dat wij zoo aan vrome
mannen, die uit een schat van eigen ervaring konden putten
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een belangrijk hoofdstuk van eene op innerlijke waarneming berustende psychologie
te danken hebben. Die soort van zelfbedrog, welke men bijgeloof noemt, heeft nog
onlangs den grijzen E d u a r d Z e l l e r onbetwistbaar juiste beschouwingen over
den invloed van het gevoel op de werkzaamheid der phantasie in de pen gegeven.
Men kan ze vinden in de aan C h r i s t i a n S i g w a r t gewijde ‘Philosophische
Abhandlungen.’ De leer van ‘het religieus gevoels- en waardeeringsleven’ is zeker
niet voltooid, maar het beste middel om de taak, die hier nog te verrichten is, voort
te zetten, schijnt mij toe dit te zijn, dat men begint met een nauwkeurig overzicht
van wat reeds verkregen werd. Te recht heeft Dr. G r o e n e w e g e n zelf gezegd:
‘Voorstudie is ook studie, en niet minder noodzakelijk dan deze.’ Doch de voorstudie,
die hier wordt aangeboden, bestaat soms uit algemeenheden, welke den lezer vragen
op de lippen brengen, die hij niet beantwoord krijgt. Wie in staat is het boek geheel
te begrijpen, is er reeds boven uitgegroeid en kan zich wellicht de moeite besparen
er mede kennis te maken.
V.D.W.
L.H. Wa g e n a a r . Het leven van graaf W i l l e m L o d e w i j k , een vader
des vaderlands, ‘Uz Heit’. Amsterdam en Pretoria, H ö v e c k e r en
Wo r m s e r , 1904.
Sedert jaren heeft Dr. Wa g e n a a r met liefde alles verzameld wat dienen kon om
het leven van prins M a u r i t s ' onvergetelijken vriend en medestander toe te lichten.
Hij hield voor het Friesch Genootschap een paar jaren geleden een viertal lezingen
over den Frieschen stadhouder uit het huis van Nassau, die den Friezen in hun
‘gouwspraak’ als ‘Uz Heit’ (onze vader) nog steeds, en terecht, een hoogvereerde
figuur is. Genoemde lezingen werden in dit boek ‘om- en bijgewerkt’ tot eene
biografie. Het dient erkent te worden, dat de schrijver alles in het werk heeft gesteld
om zijn held uit de oorspronkelijke stukken zelf te leeren kennen; het beeld, dat hij
zich in zijn geest van den Graaf gevormd heeft, schijnt ook wel treffend van gelijkenis,
evenzeer als de tamelijk goed uitgevoerde reproductie van 's Graven portret tegenover
den titel, genomen naar de bekende schilderij te Valenciennes. Zoowel in den tekst
als in de uitvoerige aanteekeningen is van de correspondentie van en over den Graaf
een ruim gebruik gemaakt en breede aanhalingen werden gedaan uit gedeeltelijk nog
ongedrukte bescheiden, vooral in het Huisarchief der Koningin en in het Rijksarchief
voorhanden. Maar het beeld, dat de schrijver zich vormde, is door hem niet zoo
geteekend, dat de lezer van het zware boek
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den man zelf voor zich ziet staan. Alle bijzonderheden worden nauwkeurig vermeld,
alle feiten uitvoerig nagegaan en met waardeering mag worden getuigd, dat de
schrijver zich blijkbaar veel moeite heeft gegeven om tot een billijk oordeel te komen
ook over de twisten tijdens Leycester en die tijdens het Bestand, al is hem dit niet
altijd gelukt. Maar dit alles is nog niet voldoende om het boek tot een voor het groote
publiek, waarvoor het bestemd is, leesbaar boek te maken. De stof is den schrijver
boven het hoofd gegroeid. Zijn werk levert uitmuntende gegevens voor hem, die
eenmaal eene biografie van Willem Lodewijk zal schrijven; zulk een biografie zelve
is het nog niet.
P.J.B.
Het Jaarboekje van J o s . A l b . A l b e r d i n g k T h i j m . Nieuwe Reeks,
onder redactie van W. d e Ve e r S.J. en J.F.M. S t e r c k . 3de Bundel, 53ste
jaar 1904. Amsterdam, C.L. v a n L a n g e n h u y s e n , 1904.
Ieder jaar verschijnt een bundel van dit door A l b e r d i n g k T h i j m , den vurigen
strijder voor de Katholieke belangen ten onzent, gesticht Katholiek periodiek geschrift.
Het bevat geschied- en letterkundige bijdragen benevens jaarverslagen over de
werkzaamheid van Katholieken op het gebied van muziek, godsdienst, wetenschap,
letteren en kunst, over de voornaamste gebeurtenissen op het gebied der
natuurwetenschap en der Nederlandsche politiek. Zoo tracht dit jaarboekje in de
eerste plaats een beeld te geven van het denken en werken onzer Katholieke
landgenooten, en verdient de aandacht van allen, die, hetzij met bekommering, hetzij
met voldoening, hetzij met wijsgeerig-geschiedkundige waardeering kennis plegen
te nemen van de belangrijke wijzigingen sedert 1848 in dat denken en werken op te
merken. Geschiedkundige artikelen van de heeren D e B o n t , A l l a r d , A l b e r s ,
Va n N i e u w e n h o f f en S t e r c k , een biografie van mgr. K l ö n n e door mgr.
E y g e n r a a m ; verzen van B r o m , Va n d e r M e i j d e n , D'H o o p , Va n d e n
B o s s c h e , D o n d e r s , D e Ve e r , N o y o n s e.a. komen in dezen bundel voor.
Met leedwezen zullen velen, ook Katholieken, de heftige taal van den heer D e
B o n t over prins W i l l e m en de Calvinisten lezen. Dergelijke uitingen en
zoogenaamd-historische beschouwingen behooren thuis in een vroeger tijdperk van
het bestaan van dit jaarboekje. Veel bevredigender is de studie van pater A l l a r d
over A u g u s t i j n v a n Te i j l i n g e n en diens historisch-polemischen arbeid. Die
van pater A l b e r s over de samenwerking der Katholieken in de eerste helft der 19de
eeuw spant in deze afdeeling de kroon.
P.J.B.
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E. R o d o c a n a c h i . Le Capitole Romain antique et moderne. L i b r a i r i e
H a c h e t t e . Paris 1904.
Van zichtbare teekenen harer vroegere grootheid is Rome op niet vele punten in zoo
hooge mate beroofd als op den Capitolijnschen heuvel. En toch voelt zich, naar het
ons voorkomt, nergens in gansch Rome de hedendaagsche Romein zóó zeer civis
Romanus, toch spreekt hij nergens met zooveel trotsche overtuiging over de ‘città
eterna’ als op zijn Campidoglio. Geen wonder. Indien er één plek in de wonderstad
is waar steeds nieuw leven - het oude verdringend - bleef opgroeien, dan is het hier.
Het is niet onmogelijk, dat het bewustzijn hiervan slechts vaag leeft in de harten
van de vele toeristen, die, na plichtmatig met hun rooden gids in de hand het forum
te hebben opgemeten, komen opklimmen langs den clivus of de breede cordonata.
Tevreden over den volbrachten plicht sluiten zij hun forum-boekje en onder de
geruststellende verzekerdheid, dat hier nu althans ‘geen oude steen te zien is,’ brengen
zij hun groet aan de Wolvin en aan Cola di Rienzi, of kritizeeren het bronzen paard
van M. Aurelius' ruiterstandbeeld, om ten slotte koele rust te zoeken op de ruime
trappen of den steenen muur-rand van het Senatoren paleis.
Zulke reizigers uit hunne rust op te jagen door hun den grooten 280 pagina's
bevattenden kwartijn van R o d o c a n a c h i op de knieën te leggen, zou wreed zijn.
Maar voor hoevele anderen zou het een genot wezen met dit rijk geïllustreerde, rijk
gedocumenteerde boek een ochtend in de schaduw van de boomen bij C o l a 's
standbeeld te lezen! Op een koelen morgen, en met geduld. Want R o d o c a n a c h i
en zijn medewerker H o m o , die de beschrijving van het capitool in de oudheid op
zich nam, zijn geen haastige ciceroni noch impressionistische essayïsten: ze doen
niet hier en daar een greep, doch zij schrijven een geleerd werk, met uiterst uitvoerige
(maar dan ook hoogst belangwekkende) citaten, ten einde u schrede voor schrede,
en ab ovo beginnende met de stukken aan te toonen - en waar 't kan met
allerinteressantste afbeeldingen te laten kijken - hoe het Capitool in de Romeinsche
republiek is geworden en sedert door de eeuwen heen is gebleven het middenpunt
van Rome's politiek leven: Capitolium quod est caput mundi.
Voor de geschiedenis van de wording van Arx en Capitolium en voor het verhaal
van de exploratie der even schaarsche als belangrijke resten van antieke fundamenten
was hier niet veel nieuws te wachten.
Éclatante ontdekkingen, zooals de opgravingen op het forum
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in de laatste decenniën hebben gebracht, zijn hier uit den aard uitgesloten, en zelfs
het pikante genot van partij te kiezen in den strijd tusschen Italianen en Duitschers
ten opzichte van de vraag of de Arx noordelijk en 't Capitolium met den Jupiterstempel
zuidelijk moet hebben gelegen of andersom, moet een archaeoloog zich ontzeggen
nu sinds een kwart eeuw de controverse zonder tegenspraak is beslist ten gunste van
Duitschland. Wat van den Capitolijnschen tempel, van J u n o M o n e t a , van de
rupes Tarpeja gezegd worden kan, is reeds lang in alle handboeken opgenomen, en
zoo bleef aan den heer H o m o niet veel anders over dan in zijne inleiding een
duidelijk en conscientieus referaat te geven. Hij kwijt zich van die taak met zorg, en
om het genot zijner lezers niet door historische kritiek te verstoren, laat hij - terecht
in een werk van topografisch karakter - ook de oudste en meest legendaire bewoners
in het genot hunner historische waardigheid.
Maar het boeiende gedeelte van het werk begint, waar R o d o c a n a c h i zelf het
woord neemt.
Hier pakt zoowel de onderhoudende beschrijving, nauwkeurig en streng historisch,
als de rijkdom van hoogst belangrijke, vaak weinig bekende citaten. Uit de schemering
der middeleeuwen, met hare wonderverhalen over de pracht van het ‘oude paleis met
gouden muren en glazen daken’, met hare fantastische legenden over de Salvatio,
bouwt de schrijver steen voor steen de drie schoone paleizen van Michel Angelo op,
ons leidend ‘à travers les âges.’ Helder illustreeren de teekeningen van
H e e m s k e r c k , van S i l v e s t r e en van talrijke Italianen het wisselend aspect van
den heuvel, en al geeft soms de streng synchronistische beschrijvingsmethode iets
vermoeiends, op aangename wijze wordt de historische topografie afgewisseld door
de schildering van feesten en dichterkroningen. P e t r a r c a 's kroning o.a. is goed en
naar authentieke gegevens verteld en wint in belangwekkendheid door den welkomen
afdruk zijner niet zeer bekende oratio, in stijl merkwaardig verschillend van de vrije
elegance, die zijne brieven kenmerkt.
Ons woord van aankondiging mag geen referaat worden. Het zij genoeg, te
verzekeren, dat niemand, die het Capitool wenscht te kennen, R o d o c a n a c h i 's
boek zonder leering en genoegen zal doorbladeren.
In het heden onder zijne voorlichting het verleden te zien is een groot genot, ook
al zien wij daarbij telkens hoe sterk heden en verleden verschillen. Mij aangaande,
de beschrijving van P e t r a r c a 's kroning lezend gedacht ik, hoe in onzen tijd Rome's
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senaat gansch andere geesteshelden kroont. In het voorjaar van 1903 zagen wij op
de plek waar eens P e t r a r c a stond in den koningsmantel van koning R o b e r t van
Napels, M a r c o n i 's smalle gestalte staan en het nageslacht van hen die een
P e t r a r c a het ‘evviva’ had toegeroepen juichte thans den ‘inventore’ toe, die met
trillende stem uitriep: ‘Civis Romanus sum.’
K.K.
A l f r e d Te p e . Verloren Paradijs. Utrecht, Wed. J.R. v a n R o s s u m .
‘Geschreven in 1874’ laat de dichter van dit berijmd verhaal op den binnentitel
drukken. Waarom? Wil hij ons waarschuwen dat hij het nu anders zou doen? Wil hij
ons door de uitgave van een gedicht, dat een kwarteeuw, onbesmet door alle
moderniteit, in portefeuille is bewaard, een wenk geven, hoe wij thans nog behoorden
te dichten? Of is heel het werk eene fictie - een historisch, archaistisch spel- en
plaagzieke parodie misschien? Ter leering van hen die de balladen van B e e t s nog
lezen, t e n K a t e 's Tasso-vertaling waardeeren, genieten van de G e n e s t e t 's
Oudejaarsavond?
Heel diep in te gaan op de beantwoording dezer vragen verdient Tepe's berijmde
verhaal niet. Voor eene parodie is het te zwaar; neemt men het daarentegen - zooals
ik geloof dat des dichters bedoeling is - als ernst, dan mag men er van zeggen, dat
het publiek van 1874 minder kritisch in zake van poëzie, maar niet minder bevoegd
tot oordeel - geen groote schade heeft geleden door de aarzeling van den schrijver
om zijn werk uit te geven. Schade echter moet door de uitgave thans de herinnering
der poëzie van Potgieters bloeitijd lijden, indien de ‘Jongeren’ in waarheid gaan
gelooven dat dit ‘Verloren Paradijs’ het dichter-Eden hunner ouders was.
De geschiedenis hier vertaald is alledaagsch, en wie weet, of zij - in andere handen
- niet leerrijk had kunnen zijn. Zij begint in een aardsch Paradijs; bij nader inzien
een ‘Buiten vol van Hollands lieflijkheden’ waar A n n a en M a x als onschuldige
kinderen leven, dartel maar rein, immers
Zij voelen zich nog heilig en verheven
Als 't godlijk meesterstuk in 't scheppingsuur.

Laten wij eerlijkheidshalve erkennen dat van zoo farizeesche gevoelens bij A n n a
en M a x voorloopig niets blijkt. Zij zijn vroolijk, en mededeelzaam; den graad hunner
kinderlijke zoetheid leert de lezer kennen uit deze zoete verzen:
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Die kinderlipjes weten, slag op slag,
Zelf kersjens, 't gutsend kersensap te persen,
En daar 't zoo lekker, och, hun smaken mag,
Hoe zouden we nu moesjelief vergeten?
Kijk Ma, wat zijn die mooi! die moet U eten!

De scherpzinnige lezer vermoedt reeds, dat het zoo mooi niet blijven kan. Trouwens,
wij worden gewaarschuwd. Als straks A n n a 's moeder over de kinderbedjes biddend
het hoofd buigt dan zucht de schrijver:
Neen moederzorg, ook gij, ge moogt niet weren
Van 't wichtjen de bestemming van zijn aard.

en de zekerheid, die we nu hebben, dat het mis zal gaan verhindert ons om ten volle
te genieten van den tweeden zang waarin M a x en A n n a , ‘Jonkman’ en ‘Jonkvrouw’
geworden, elkander hun liefde belijden. Intusschen reeds de omineuze
omstandigheden, waaronder hunne verloving in 't ‘Mastbosch’ plaats heeft: het
ratelend onweer en het dreigend gedoe van een wolkendraak maken ons ongerust. 't
Is waar: na M a x ' liefdebekentenis glimlacht Anna teeder, en de dichter vindt hierin
vrijmoedigheid om M a x aan te moedigen: ‘o M a x , omhels haar vrij!’ Maar is het
niet een fataal omen, dat juist dan een bliksemflits haar doet flauw vallen?
Een vonk, een ronken ....

Ze is aan zijn boezem - zielloos - neergezonken!
Op M a x werkt dit noodlottig. Men zal billijk handelen door hem de verwarde
taal, waarmede hij den hemel toespreekt niet te zeer toe te rekenen. Hoe heftig zijn
stemming is blijkt uit zijn daden:
In Hellesmart, nog meer in woede ontstoken,
Bedreigt hij met zijn vuisten 't dreigend zwerk:
De wrok, die 't bloed in hart en aar doet koken
Vindt woorden niet, maar zoekt een reuzenwerk...
Daar eensklaps ligt een jonge den gebroken,
Der droeve plek een Hemeltartend merk:
Steunde een kolom die hemelsche gewelven,
Hij rukte ze om, hij zou heel de aard bedelven.

Voor den belangstellende is het geringe moeite, in het volgende twintigtal pagina's
na te gaan hoe M a x , die zelf een ‘hemeltartend merk’ is, te midden van zijne vrienden
‘hoogst charmante lieden, van varken, hond en aap een mengelmoes’ - geblaseerd
ondanks bijkans naive bewondering voor Veuve Cliquet, maar zelfs in het
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gezelschap van ‘krullen zwart als git’ en van ‘armen die ons omslingeren als een
rozenband’ nog gemarteld door een Gods geloof dat hij niet kan dooden, den
eentonigen weg der zonde afwandelt. Of deze don Juan in duo decimo de
belangstelling verdient is een andere vraag. Ons liet hij koel, ook in zijn berouw,
wanneer hij de verlaten A n n a in eene kerk ziet wijden tot non en snikkend het hoofd
buigt - al geeft zijn bekeering den dichter deze slotverzen in de pen:
Al ging U 't aardsche Paradijs verloren
Uw lustwarande, Mensch, uw koningshof,
Gij blijft tot hooger heerschappij verkoren,
Tot een bestemming boven Tijd en Stof:
Het reddend Kruis verscheen, in 't bloed herboren
Dat nederlekend Adam's schedel trof.
O Balling, richt vol moed en hoop uw schreden,
Naar 't hemelsch Paradijs, naar 't Eeuwig Eden!

K.K.
F l o r e n c e H u l l W i n t e r b u r y . Ouderliefde en Opvoeding. H.J. d e n
B o e r . Baarn.
Mevrouw B r o n s v e l d - B r e y e r , die dit Amerikaansche werkje vertaald heeft,
moet wel overtuigd zijn, dat in ons land, aan vertaalde en oorspronkelijke werken
over opvoeding niet arm, voor de woorden van Missis H u l l nog plaats is. Wat ons
betreft, de lezing van dit boek heeft ons daarvan niet overtuigd. De wenken die de
Amerikaansche schrijfster geeft omtrent de ware houding der ouders, den eisch der
gehoorzaamheid enz., komen ons deels uiterst elementair voor, deels zijn ze gericht
tot een soort van ouders, dat - indien het bestaat - zeker de moeite niet nemen zal
boekjes als het hierboven genoemde te lezen.
‘Trots alle spreken over en het gelooven in de genegenheid van ouders, is het een
feit dat ware onzelfzuchtige ouderliefde zeer zeldzaam is’ zegt de schrijfster. Deze
miskenning van den waren toestand en daarnaast haar gebrek aan juiste waardeering
van hetgeen reeds op het gebied der opvoeding is gedaan (‘wat nu genoemd wordt
“studie van het kind” is zonder twijfel niets dan fijn bewerkte onzin’) hebben haar
een boek doen schrijven, waarin een zeker aantal behartenswaardige opmerkingen
schuil gaat onder den stroom eener vrij oppervlakkige en niet zelden onjuiste causerie.
K.K.
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B. S t i c h t e r . Leven en Bedrijf van B a r e n d j e L i c h t . - Amsterdam.
Va n H o l k e m a en Wa r e n d o r f . 1904.
Dit boek meldt zich aan als een ‘dat, ondanks zijn humoristischen aard, een ernstig
werk met een ethischen ondergrond wil zijn’; het ‘verbergt’ (volgens het door den
schrijver geteekend prospectus) ‘achter den lach van den humorist de traan van den
ernstigen zede-kastijder. Het is een philippica tegen het materialisme.’
Op deze kenschetsing van het werk door den auteur valt o.i. heel wat af te dingen.
De titelheld is een allerobscuurst, arm en armzalig individu, die een groote
vennootschap zonder eenigen reëelen ondergrond op het getouw zet, daaraan als
commissarissen verbindt een volslagen mislukten jonker (flesschentrekker), een dito
dito Duitschen baron en een advokaat, die met al zijn confrères overhoop ligt. En nu
wil de auteur ons doen gelooven dat zelfs onder zoodanige auspiciën de aandeelen
der ‘zaak’ worden geslikt door een uiterst lichtgeloovig, winzuchtig publiek. Dat is
van het verhaal, zoo men het van al zijn bijwerk ontdoet, de kern. Maar juist dat is
onwaarschijnlijk en wordt ons ook door den schr. niet waarschijnlijk gemaakt. Neen,
zouden wij zeggen, wie als ‘promotor’ van een minder dan dubieus zaakje geld
verdienen wil, moet een heel ander type zijn dan deze B a r e n d j e L i c h t , die toch
met zijn kermisachtige welbespraaktheid alleen de onnoozelsten inpakken kon; die
zorgt ook voor een heel ander stel commissarissen; die zal in één woord in alle
opzichten anders doen dan dit scharrelaartje, dat we heusch niet au sérieux kunnen
nemen.
Zeker, er was hier een mooie stof te verwerken voor iemand, die den
speculatie-zucht ook van het nu levend geslacht op den kaak wilde stellen; hij had,
grijpend in het volle menschenleven, het bedrijf kunnen doen zien van hen, die te
kwader trouw zich verrijken door andermans domheid of lichtgeloovigheid. Maar
dan zou er een heel ander boek dan dit moeten geschreven zijn. Dit is grof, dit is te
dik opgelegd en maakt juist daarom geen indruk. Wie zich door B a r e n d j e L i c h t
liet beetnemen, verdiende niet beter.
H.S.
J. H u f v a n B u r e n . Het nieuwe Hotel. Tooneelspel in vier bedrijven.
- Amsterdam. Va n H o l k e m a en Wa r e n d o r f .
Tooneelspel’? Of klucht? De ‘dramatis personae’ lijken voor een tooneelspel wat te
kluchtig: die authentieke markies, die kellner is, die indische familie, welke hem
nareist om hem als schoonzoon
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in te rekenen; die plotselinge ontdekking van petroleum op het land van Durzel en
die even plotselinge verkoop daarvan voor ettelijke millioenen, waardoor K a s p e r
R o o t van arm welgesteld wordt; - dat alles en veel meer riekt naar de klucht. Maar
aan den anderen kant (hoewel er veel in- en uitgeloop is in dezelfde kamer vier
bedrijven lang) er gebeurt toch ook te weinig en de handeling gaat, zonder veel
spanning en zonder, verrassingen te langzaam, dan dat men dit stuk een klucht zou
kunnen noemen. En dan.... hoe kalmpjes eindigt elk der vier bedrijven! Zoo heelemaal
geen klap op den vuurpijl; heelemaal geen vuurwerk trouwens. Als een brave, statige
kaars brandt alles op, schier zonder knettering of flikkering. En wanneer de auteur
aan het eind van de verwikkeling, die zoo weinig verwikkeld is, alles weer recht
gezet heeft, dan gaat het stuk uit als een (nacht)kaars. Kan men in gemoede gelooven
dat de vertooning iemand vermaken of boeien zou? Misschien dat een heel vlug
tempo en een flinke charge van allen en alles iets doen zou. Maar dan nog! Neen,
men kan toch onmogelijk den schrijver of onze tooneellitteratuur met dit stuk
gelukwenschen. 't Is zoo heelemaal niet brillant.
H.S.
G.H. P r i e m . Langs Donkere Paden. Een Dorpstragedie. Amsterdam,
C.L.G. Ve l d t .
Het bizonder prettige dezer novelle, dat ze nl. zoo zeker, beslist en eenvoudig is,
verliest veel van zijn bekoring door 'n even beslist gebrek aan diepte. En des lezers
aangename gewaarwording, dat hij in handen is van een schrijver, die, reeds lang en
met eere de beginnersperiode door, geen oogenblik in 't onzekere omtrent den weg
is, weet waarheen hij zijn lezer brengen moet en zal ook, neemt af, als deze
onwillekeurig gaat vragen: of die met zulk een zekerheid bewandelde weg, wel de
eenige, de onvermijdelijke, ja de ware is?
De hier verhaalde tragedie is deze: een achtienjarige blinde wees, Te u n i s , die
den naam zijner moeder draagt, en voor wien een onbekende een kapitaaltje had
vastgezet, van welks rente een kostgeldje kan betaald worden, is daarvoor door een
molenaarster in huis genomen. Zij mag den armen jongen wel, en hij houdt zich
onledig met kleine werkjes, met zijn viool, met droomen en vertellen. Waarnaar
iedereen gaarne luistert, maar vooral het eenige dochtertje des huizes, de vijftienjarige
G e e r t j e . Te u n i s leeft zoo gelukkig - totdat G e e r t j e schooljuffrouw wil worden,
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de ondermeester haar les komt geven, en in Te u n i s een hevige jaloezie ontwaakt.
Als hij organist is geworden hoopt hij nog een oogenblik door zijn spel een positie
te krijgen, en den ondermeester te kunnen verdringen - maar tevergeefs. Men vindt
dat hij 's Zondags wel mooi speelt in de kerk, men heeft ook wel medelijden met
hem, maar laat hem toch merken dat hij niet voor vol meetelt. Ook G e e r t j e ; zij
hecht zich aan den ondermeester die haar klaar moet maken voor de cursus in de
stad. Te u n i s voelt dat hij terrein verliest, maar kan hierin niet berusten, wijl hij
weet dat zijn liefde voor G e e r t j e veel zuiverder en reiner is dan die van den
ondermeester. Op een schoolfeest bemerkt hij dat G e e r t j e voor hem verloren is.
Hij waarschuwt haar nog, worstelt wanhopig om haar te behouden, maar G e e r t j e
laat hem geheel los. Haar moeder, die zijn wanhopige liefde bemerkte, zegt dat hij
maar liever heen moest gaan, en 't is haar een verademing als Te u n i s ' voogd komt
vertellen dat hij voor hem een plaats heeft gekregen in 't blindengesticht. Te u n i s
belooft te gaan - maar wil zich nog eerst wreken op den ondermeester. Dagen lang
slijpt hij zich een mes, dat hem echter op 't laatste oogenblik door een vriend wordt
afgenomen. In stomme wanhoop wacht hij dan den dag af, dat hij weg zal moeten
gaan naar 't gesticht. Totdat, even voor zijn vertrek, hij 't huis met petroleum drenkt
en aansteekt, om zoo zijn wraak aan G e e r t j e en den ondermeester, die op de
bovenkamer zijn, te koelen. Als de moeder gilt om haar G e e r t j e , ontwaakt Te u n i s
uit zijn razernij en ‘holt als een wild paard de vlammen in...’ Maar G e e r t j e was
met den meester naar school gegaan, en als zij den molen ziet branden roept zij in
doodsangst ‘en Te u n i s !’
Prachtig beschreven en ook zuiver tragisch is de ontwaking van des blinden liefde,
die hoe vurig en rein ook, door dochter en moeder en eigenlijk door iedereen wordt
verworpen voor die van den zooveel groveren, maar maatschappelijk - sterkeren
meester.
Bij de beschrijving echter miste ik vooreerst het dialect. We zijn in een heidedorp,
maar welke boerenknecht zegt daar (als hier bl. 100) ‘heur haar is mooi’?
En bij de tragedie miste ik de behoorlijke diepte. Want in een zuivere tragedie
ontbreekt niet het element van den troost, zooals hier. Als de schrijver van Teunis
zegt: ‘de godsdienst had voor hem geen troost, was doodsch en donker als de rest’
(bl. 82) heeft hij daarmede wel verklaard, hoe Te u n i s , als zijn liefde niet beantwoord
wordt, niets anders kan en zal doen dan zich
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wreken en in die wraak ondergaan, maar daarmede aan het tragisch karakter van zijn
verhaal schade gedaan. Het wordt er dan bijna een van messentrekkerij van een
boerenknecht. Jammer! De opzet was zoo mooi: die blinde droomer, meer stadskind,
fijngevoeliger, sympathieker dan zijn omgeving had den troost van den godsdienst
niet mogen missen. Ik bedoel niet dat hij ten slotte toch met G e e r t j e gelukkig had
moeten trouwen; o neen, maar, als hij moest ondergaan, dat zijn ondergang dan
werkelijk tragischer geweest was, niet in de zelf gestookte vlammen van zijn eigen
wraak, maar als van den misdeelde, dien we ook in zijn ondergang konden blijven
liefhebben.
G.F.H.
F.J. M i j n s s e n . Postale Schetsen. S n o e k 's stoomdrukkerij. Utrecht.
Wat indertijd P o t g i e t e r in een ongure bui H i l d e b r a n d verweet, dat deze nl.
in zijn Camera Obscura te veel toegaf aan ‘copiëerlust des dagelijkschen levens’
zou hij nu volkomen terecht kunnen inbrengen tegen deze Postale Schetsen.
Want de heer M i j n s s e n geeft niets dan kiekjes van de menschheid, vluchtig
gezien door het loket van 't postkantoor, of ook van de postmannen zelve, waarmede
hij vluchtig kennis maakte op zijn verschillende kantoren. Hij wil ook niet anders
geven, gelijk hij zelf zegt: ‘Geen vak, waar men, zoo men daartoe lust heeft, meer
“studies of mankind” kan maken, dan bij de post; de bezigheden zijn over 't algemeen
dor en droog, routinewerk en dagelijksche sleur.... maar als compensatie voor zooveel
proza hebben we den omgang met het publiek. In bonte volgorde krijgt men alle
soorten van menschen voor oogen: armen en rijken, brutalen en bedeesden, enz.’ (bl.
121).
Als ons nu de vrees overvalt: ‘maar op die manier komen we te staan voor een
onafzienbare literatuur van wagonale, inspectorale of electorale schetsen, als die
zelfde menschen op reis gaan, belasting betalen, kiezen of wat ook maar doen!’ dan
wordt die vrees ons dadelijk ontnomen door de overweging: dat de heer M i j n s s e n
ons in zijn boekje geen eigenlijke literatuur gaf. Daarvoor missen zijn schetsjes het
doorwrochte, doorwerkte en diep-menschelijke. Zijn menschen zijn wel echt, maar
al te vluchtig gezien. En liefst van den komischen kant. Van kleine kluchten,
goedkoope boert en grapjes is zijn boek vol. En verlangt de lezer niet meer, dan zal
hij, met uitzondering misschien van de vele staaltjes van kleppermanspoëzie, waaraan
de ‘postale’ heeren zich hier bovenmatig bezondigen, in ledige uren deze schetsen
met genoegen lezen.
G.F.H.
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H e r m . H e y e r m a n s J r . Diamantstad. 2 dln. Amsterdam. S.L. v a n
L o o y . 1904.
Men kan het bejammeren of niet, maar een feit blijft dat de heer H e y e r m a n s ons
in dezen tweedeeligen roman niets dan een grootsche mislukking aanbiedt. Want
hoewel menig schetsje er van wel is gelukt, is Diamantstad toch eigenlijk een naar
en zielig boek.
Het onderwerp: de ellende van arme Joden tijdens een staking der diamantwerkers;
de taal: een woordenboek voor hen die in 't vervolg bij voorkeur willen spreken met
verwenschingen, vloeken en gemeenheden; de levensbeschouwing: 't socialisme van
een zwak Joodje, dat scheldend op zijn volk en op de christenen toch een Joodje
blijft; 't is alles even naar - tenzij men voor de variatie het eerste naar, het tweede
nog naarder, en 't derde allernaarst wil noemen.
En kon nu maar een oprechte bewondering voor de pure kunst van dit boek
eenigszins de walging en verveling, die het opwekt, verdrijven. Maar ook uit oogpunt
van kunst maakt het een zieligen indruk. Want de lange, minutieuse beschrijvingen,
waaraan de naturalistische roman ons wende, aanvaarden we hier niet, omdat
Diamantstad geen roman is, maar een vervelend geflodder en gemodder met woorden.
Neen, dan zijn de achterbuurtschetsen van v a n H u l z e n - ook niet zoo pretentieus
en niet zoo expres vuil - veel nobeler werk uit oogpunt van kunst. En denkt misschien
de schrijver dat hij heerlijk oprecht is door de menschen uit zijn boek te laten vloeken
en gemeenheden uitbraken, precies zoo, neen nog flinker dan de ruwste sujetten van
Z o l a dat doen, dan moet ik voor mij zeggen dat die op mij geen anderen indruk
maakten dan van gepeperde ruwheden en melodramatische narigheden, saamgeflanst
om het onbeduidende en rammelende van dit boek als Geheel te bedekken.
Zoodat 't mij een raadsel is waarom de schrijver Diamantstad schreef, waarom de
uitgever 't boek uitgaf - en wie dit met een goed geweten aan anderen geven om te
genieten, of ook zelf het genieten.
G.F.H.
M.C. N i e u w b a r n . Ord. Praed. S. Theol. Lect. Sint Domicus in de kunst.
L.C.G. M a l m b e r g . Nijmegen MCMIV.
‘Nijmegen handhaafde onzen ouden roem op dit terrein’ kan men zeggen, als men
de verschijning van de laatste Nederlandsche prachtuitgaven nagaat. Want het is
verbazingwekkend en verblijdend te gelijk dat de smaakvolle uitgever en
kunsthistoricus zoo
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korten tijd na de prachtwerken over Fra Angelico, en van Dyck, nu dit over St.
Dominicus konden laten verschijnen.
‘Het oogmerk, dat bij de monografie van “Fra Angelico” voorzat, worde dan hier
eveneens bereikt, namelijk: een sierwerk te geven, dat ook door technische uitvoering
met goed recht de plaats zou kunnen vervangen veler artificieele salon-edities, wier
sensueel karakter den christen tot ergernis strekt.’ En dit oogmerk is bereikt in - gelijk
de ondertitel van dit werk luidt - deze: ‘Ikonografische studiën der voorstellingen
van den H. Dominicus in de beeldende kunsten.’
En wel een voortreffelijke gids is de heer N i e u w b a r n , niet alleen als hij ons
weer brengt in S. Marco, het klooster van Fra Angelico, en verder overal waar in den
loop der tijden de groote kunstenaars het leven des heiligen uitbeeldden, niet slechts
als hij ons alle symbolen, attributen en zinnebeelden weet te verklaren, ook met
verwijzing naar een uitgebreide literatuur - maar vooral door zijn persoonlijke
eigenschappen.
Hij toch schrijft een nobele, gebeeldhouwde taal, en zijn verklaring van de 40
lichtdrukken staat literair even hoog als de smaakvolle tekst en de platen dit doen op
't gebied der typografische kunst.
- Maar is hij dan niet erg roomsch, vraagt misschien een protestantsch lezer.
Natuurlijk pater N i e u w b a r n schaamt zich zijn geloof niet, maar is toch niet
zoo eenzijdig, of hij noemt den vaak verketterden Michel-Angelo, den ‘artist wiens
meesterschap in de techniek welhaast aller naam zou verduisteren, den universeelen
kunstenaar Michel-Angelo Buonarotti’ (bl. 31).
Wijde waardeering sluit vastheid in eigen beginsel niet buiten - integendeel. En
allerminst in de kunst.
Zoodat wij Nederlanders, gerust trotsch mogen zijn op dit prachtwerk.
G.F.H.
Voorts zijn door de redaetie ter aankondiging ontvangen de navolgende
boekwerken:
Wat onze Ouders wel eens weten mogen door een Volwassen Jongen.
Amsterdam. S c h e l t e n s & G i l t a y .
Vereeniging Het Vondel-Museum. Eerste Verslag. Dr. P. L e e n d e r t z J r .,
Vo n d e l en T r i g l a n d , J.M. S t e r c k , Drie Brieven van W i l l e m v a n
d e n Vo n d e l . - Amsterdam C.L. v a n L a n g e n h u y z e n 1904. H e n r i v a n B o o v e n . Tropenwee. Amsterdam. v a n H o l k e m a e n
Wa r e n d o r f .
Dr. H.T. d e G r a a f . Moeilijkheden in het zedelijk leven. Vergelijken.
Groningen. G.A. E v e r s .
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Een vrouwenportret
Door A.S.C. Wallis.
In de Esterhazy-galerij te Budapest hangt een vrouwenportret, waarvan de catalogus
zegt dat het ‘'t werk van een leerling van T i t i a a n ’ is. Men kan 't honderdmaal
voorbijgaan zonder het op te merken, maar wie 't eenmaal heeft opgemerkt, blijft als
vastgekluisterd er voor staan, als voor een in kleuren vertelde, geheimzinnig
weemoedige geschiedenis; en hij zal soms in zijn droomen het gezicht van dat
vreemde, half voltooide werk zien, zooals 't met zijn raadselachtige trekken over den
bezoeker schijnt heen te zien, frisch en jeugdig als voor meer dan driehonderd jaren,
men weet niet of in een verre, hoopvolle toekomst of in een lang begraven, dood
verleden. Het is een volkomen schoon gelaat, omgeven door met paarlen omvlochten
haren van 't beroemde Titiaansche goudblond, maar er is geen licht in de oogen, zij
zien niet aan. Is de ziel, die in hun diepte woont, nog niet ontwaakt als de sluimerende
ziel van een kind, of is die eens wakker geweest, en toen ingeslapen in dien zwaren
slaap, die geen ontwaken heeft; is haar droom nog niet gekomen, of is die voor immer
verstoord?
De heete zonneschijn, die ruim drie en een halve eeuw geleden de stad Venetië
blakerde, zou misschien het geheim
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dier wonderbare oogen hebben kunnen ontsluieren. Ze bescheen de werkplaats van
T i t i a a n , den kunstenaar, aan wiens penseel zij iets van haar kleurengloed had
bewilligd en verlichtte het gelaat van diens lievelingsscholier, G i a c o p o d a R i m a ,
zooals die met een diepen zucht palet en penseel neerlei, om zich, gelijk zoo dikwijls,
in diep gepeins te verliezen. Het was geen vrouw waaraan G i a c o p o dacht, schoon
hij 22 jaar telde, en zijn meester den roem van Venetië's schoone, goudblonde vrouwen
heinde en ver had verspreid. G i a c o p o had nimmer gewenscht dat zijn hand in die
goudblonde haren zou mogen woelen, en zijn lippen hadden nimmer gedorst naar
roode, vochtige vrouwenlippen. Het was ook geen onbevredigde eerzucht, welke
dien zucht aan zijn borst ontlokte; hij was wat anderen nauw wenschen dorsten te
zijn: daar was niemand die hem zou hebben ontzegd, dat hij 't recht had, T i t i a a n 's
lievelingsscholier te wezen, geen die den kunstenaar in hem miskende.
Wat kon den jongeling deren, die zich nooit jongeling gevoeld had, den kunstenaar,
wien een gelukkig lot in een omgeving geplaatst had, die hem den lauwer, niet de
doornekroon der kunst bood? Dagen van koude onverschilligheid, van nuchter
overleggen, zouden geen antwoord op die vraag hebben gehad, maar aan de dagen,
waarin G i a c o p o leefde, waren de tijden van S a v o n a r o l a , van 't geloof dat de
wereld verloochenen en 't vleesch kruisigen wilde, nog niet zoo vreemd geworden,
of zij hadden een antwoord erop, zij begrepen de smart die geen eigen pijn was. Te
midden van al de kleurenpracht in T i t i a a n 's atelier hadden de oogen van zijn
leerling het bleeke, grijze spooksel zien omwaren, dat den naam droeg van
‘menschelijke ellende’. Het had hem in de nauwe, donkere huizen der armen gevoerd,
waar de honger heerschte en de gemeenheid, het had hem lompen en onreinheid doen
zien, en 't had in den kunstenaar den asceet gevormd, die tot al de weelde en
kleurenpracht dier wereldsche omgeving het strenge ‘gij zijt uit de zonde geboren’
sprak. Maar die uit de zonde geboren wereld, waarover de asceet zoo ge-
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makkelijk zijn ‘Mene tekel’, sprak, was machtig over den kunstenaar, hij wou niet
als S a v o n a r o l a een mutsaard oprichten voor al wat schoon en bekoorlijk was,
hij kon zich niet losrukken van 't penseel waarmee hij schiep, van 't palet, welks
kleuren als zoovele gedachten waren, die hij belichaamde en liefhad, als een vader
de kinderen, die hij heeft verwekt. Hij kon geven aan de armen, wier lompen zijn
deernis wekten, hij kon voor hen werken, hij zou voor hen hebben kunnen sterven,
hij kon niet leven met hen. Daar was iets in hem, dat walgde voor hun ruwe taal, dat
zich stiet aan hun havelooze vuilheid, iets dat dorstte naar diezelfde weelde en
schoonheid, naar dienzelfden glans en heerlijkheid van vormen, waartegen zijn
ascetisme in opstand kwam. En 't was die tweestrijd in hem, die hem verteerde, 't
was die tweestrijd, welke hem dwong palet en penseel op te nemen, en te scheppen,
groot en vrij, gelijk hij zooeven gedaan had, en die hem terstond daarop, gelijk nu,
beide deed wegwerpen en neerzitten in machtelooze wanhoop als een die gezondigd,
met bewustzijn gezondigd heeft.
Hij zag op zijn stuk ‘Prometheus geboeid aan zijn rots;’ was niet hij zelf ook een
Prometheus, gekluisterd aan de rots der wereld? Maar hem hadden niet anderen, hij
had zich zelf in ketenen geklonken, en op de knieën vallend riep hij op den luiden
toon der radelooze wanhoop: ‘help mij God, ik weet geen uitweg! Ik voel dat het
verleiding en zonde zijn, die mij gekluisterd houden, en toch kan ik mij niet losrukken.
Ik kan niet leven zonder mijn kunst, niet leven enkel voor anderen. Ik vraag u om
kracht, niet om de kracht die S a v o n a r o l a had tot sterven, maar om de zwaarder
kracht tot leven. Leer mij het leven der armen van geest leven, gij hebt gezegd: hunner
is het koninkrijk en ik dorst en honger naar uw rijk. O God, waar kan ik u vinden?
ik zie u in het schoone, in mijn schepping, in licht en geluk, maar gij zijt niet daarin,
of hoe kondt gij zoo velen in duister en nood laten. Leer mij verzaken wat ik liefheb,
leer mij uw wil doen en gaan in uw wegen, ik wil, ik wil....’
Een straal der zon, die scherp, bijna pijnigend op zijn
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gelaat viel, verlichtte met plotselinge helderheid de grijze muren van het klooster
tegenover hem; zou dat 't antwoord op zijn vraag zijn? Hij rilde, en toch - ja, daar
was de verzaking der wereld, die hij zocht. ‘Indien het Gods wil is...’ murmelde hij
zacht. Hij zuchtte diep en bedekte 't gelaat met de handen. Lang zat hij zoo. Een
groote stilte scheen over zijn ziel te komen. Ten laatste stond hij op en begaf zich
naar T i t i a a n .
De groote schilder zat in zijn loggia, bloemen en vruchten stonden voor hem, 't
schitterende avondlicht viel met markante lichten over een kleed van bruin en goud,
dat van de balustrade hing. T i t i a a n 's half gesloten oogen zagen fantasieën van
harmonische kleuren voorbij zweven, en genoten met kunstenaarsgenot de weelde
der gloeiende avondtinten. ‘Zoo wil ik haar schilderen, bloemen en vruchten boven
't hoofd houdend, een kleed van deze kleur aan,’ murmelde hij, - hij dacht aan zijn
schoone dochter.
T i t i a a n was een welwillend man. Hij begroette zonder verstoordheid den leerling,
wiens donker gekleede gestalte op dit oogenblik tusschen hem en zijn kleurrijke
visioenen trad en een eind maakte aan zijn gezichten, die de eigenlijke scheppingsuren
van den kunstenaar zijn. ‘Wat deert u, G i a c o p o ,’ vroeg hij met iets van de
meelijdende deelneming van den oudere, die bij voorbaat gelooft een denkbeeldig
leed te zullen hooren.
Zijn leerling kende dien glimlach, en hij kende ook den invloed ervan op zijn eigen
gemoed. Bij dien glimlach was 't hem reeds zoo vaak geweest of al de sombere,
zelfkwellende gedachten die zijn hart prangden, wegvluchtten als onwezenlijke
schaduwen; bij dien glimlach was het of zijn oogen helder werden voor al de
schoonheid en den glans der kunstwereld, waarin T i t i a a n leefde, en zich sloten
voor al wat daarbuiten sombers en donkers lag. Hij vreesde dien glimlach, en voelde
toch den wensch daaraan te gelooven. Maar de schaduwen waren ditmaal te zwaar
geweest, hij weerstond de verzoeking. ‘Maëstro, 't is de oude twijfel, die mij kwelt,
de oude vraag: mag ik blijven? Lang heb ik haar gehoord en weerstand geboden,
thans is
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het antwoord, dat neen roept, te machtig in mijn binnenste, ik mag niet langer aarzelen.
Maëstro, ik kom u zeggen dat ik moet gaan.’
‘Om zieken te verplegen, tot wier oppassing uw handen niet gemaakt zijn, en te
leven met armen, in wier taal gij niet leerdet spreken!’
‘Mijn handen zullen leeren het werk te doen, waartoe zij niet staan, en mijn lippen
zullen leeren de taal dier armen van geest te spreken. Ik zal leeren hen tot hulp en
tot steun te zijn.’
T i t i a a n wist niet of hij de woorden van den jongeling verheven of belachelijk
moest vinden; voor hem, als een wereldwijs man, lagen het verhevene en het
belachelijke dicht bij elkaar, hij durfde niet tusschen hen beslissen. Hij voelde alleen
als kunstenaar dat hij den jongeling die zooveel voor haar zijn kon, voor zijn kunst
wilde behouden. ‘En gelooft gij niet dat het beter ware die taak aan anderen te laten,
voor wie uw gave niet werd weggelegd, gelooft gij dat de boom goed deed die zeide:
ik wil geen bloesems dragen, ik wil alleen brandhout zijn, dat de woningen der armen
verwarmt; luidt dan het woord der schrift niet ook “gij zult bij brood alleen niet
leven”? Is schoonheid niet ook weldaad; geeft gij niets, waar gij schoonheid geeft?’
‘Kleedt schoonheid den naakte, voedt schoonheid den hongerende? Spreekt tot
hen 't woord van de taal, die zij niet verstaan? O Maëstro, zoudt gij uw dochter
geschilderd hebben, als zij gejammerd had om brood?’
‘En als ik door haar te schilderen, haar dit brood tienvoudig had kunnen
verschaffen, zou ik dan ook goed gedaan hebben 't penseel weg te werpen?’
In G i a c o p o d a R i m a 's oogen lichtte een plotselinge straal. ‘Tienvoudig,
tienvoudig,’ herhaalde hij ‘het is waar, de wereld betaalt zoo.’
‘En gij kunt het goud in uw binnenste aan geen andere macht ter munting geven,
reken dus met de maat, waarmede zij meet. Wanneer gij met uw armen leeft, zijt gij
een arme als zij; met uw penseel in handen toovert gij goud op uw pad als een koning
M i d a s ; wees voor hen een
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koning, geef hun het goud waaraan zij behoefte hebben, niet den mensch die arm is
als zij.’
T i t i a a n glimlachte. ‘Kom, laat ons naar mijn werkplaats gaan, ik moet u eenige
ontwerpen toonen.’
‘Maar die arme, die met hen arm is, zou hun dorstende lippen laven, waarvoor al
het goud van koning M i d a s geen droppel lafenis heeft; hij zou woorden hebben
om hen te troosten, waar al zijn klinkend goud stom zou blijven voor één woord van
helpen, erbarmen,’ klonk 't in G i a c o p o 's ziel, doch de woorden rezen niet tot zijn
lippen. Hij voelde dat zijn hart geen vrede had met T i t i a a n 's woorden, en toch volgde hij. Hij volgde, ofschoon hij wist dat hem in die werkplaats de Sirenen
wachtten, tegen wier macht O d y s s e u s zich liet binden, hij die zwakker was dan
O d y s s e u s zich noch vermocht te laten binden, noch uit vrije kracht vermocht te
weerstaan. De kunstenaar in zijn ziel kon niet buigen voor den fanaticus, hij kon zijn
oogen niet sluiten voor de schoonheid van licht en kleuren, die hem op T i t i a a n 's
doeken tegenlachte met al de weelde van goud en purper en karmozijn, hij kon 't niet
beletten, dat de drang tot scheppen zijn borst deed zwellen, en hij troostte zich weer
als te voren met de gedachte dat hij zijn kunst immers in dienst der zaak stelde, die
hij had omhelsd; het geld dat zij hem opbracht, besteedde hij tot weldoen. In dienst
der armoede kon zij geen dochter van zondig vermaak en zinnelust wezen.
T i t i a a n sloeg hem van ter zijde gade, en toen hij zag hoe de hand van den
jongeling zich onwillekeurig naar 't palet uitstrekte, hoe de wolken wegdreven van
zijn voorhoofd, en de glans van bewonderende bezieling het overstraalde, toen voelde
hij half tevreden, half en half spottend dat de schilder T i t i a a n toch machtiger was
gebleken dan de ascetische prior van St. Marco, wiens aandenken hij haatte met
kunstenaarsliefde voor het schoone, dat S a v o n a r o l a vervolgd had; voelde hij dat
de fanaticus weer voor een tijd verslagen was, en de kunstenaar in zijn leerling 't
pleit had gewonnen.
Hij had den jongen man werkelijk lief, zelfs terwille
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van wat hij zijn grillen noemde. Waarom dan besprak hij die op zekeren avond bij
M a d o n n a Yv o n n e , de rijke patricische, die hem in haar protectie had genomen
omdat het tot den goeden toon hoorde kunstenaars te protegeeren? Yv o n n e was
gehuwd met S i g n o r R i f f o , een nobile van aanzien, en bezat alles wat men met
rijkdom koopen kan, maar aangezien voldaanheid niet tot die te koopen goederen
behoorde, was de schoone vrouw onvoldaan te midden der weelde van haar prachtige
woning, wee van den geur harer uitgelezen spijzen, en moe van den glans die haar
omringde. En niets wetend te doen met den tijd, die elken dag als een vermoeiend
hooge berg te bestijgen viel, zocht zij haar bezigheid in mooi te zijn en bewonderd
te worden.
M a d o n n a Yv o n n e , aan wie T i t i a a n vertelde van een man, die niets gaf
om vrouwen, was gewoon iederen man, dien zij tot nog toe gekend had, aan haar
voeten te zien, en M a d o n n a Yv o n n e verveelde zich juist nu meer dan
gewoonlijk, niemand hebbende, dien zij als tijdverdrijf kon gebruiken.
Weinige dagen later ontving G i a c o p o d a R i m a de boodschap om in een
afgelegen gedeelte der stad te komen voor het schilderen van een portret.
Een als aanzienlijke, maar voor 't overige eenvoudig gekleede jonge schoone vrouw
begroette hem. ‘Ik heb u hierheen geroepen,’ zeide zij minzaam, ‘om u te vragen of
gij mijn portret wilt schilderen, als afscheidsgeschenk voor een mij zeer lieve zuster,
die naar elders huwt. Maar tot gij gereed zijt, mag niemand iets er van zien of weten.
Ik wil het tot een groote verrassing maken,’ voegde zij er met een zachten,
onbeschrijflijk innemenden glimlach bij.
Blik en glimlach gingen beide volkomen aan hem verloren. ‘Ik schilder nooit
vrouwen,’ antwoordde hij stuursch.
‘O, een waar kunstenaar beheerscht ieder genre, ik zal dan slechts uw eerste model
zijn. Ik heb u trouwens juist om die reden gekozen, niemand zal u aan een
vrouwenportret bezig onderstellen, en ik ben dus volkomen zeker van de verrassing,
die ik wensch te bereiden.’ M a d o n n a Yv o n n e scheen even te aarzelen; ‘ik
hoorde van uw
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weldadigheid,’ zeide zij zacht, ‘staat gij mij toe iets voor uw armen bij te dragen?’
G i a c o p o weifelde. Hij zou gaarne geweigerd hebben, maar eenige van zijn
beschermelingen waren juist nu in fellen nood, en 't goud dat hem tegenblonk, kon
veel honger verzadigen, veel tranen drogen. Het zou egoïsme zijn, de taak van zich
af te schuiven, waarvoor zoo rijk een loon hem wachtte.
‘'t Is wel, ik zal beproeven uw wensch te vervullen,’ sprak hij met stijve neiging.
‘Wilt gij dus morgen beginnen?’
Het was den jongen man of iets in zijn binnenste hem waarschuwend toeriep: ‘zeg
neen, deze lippen spreken de taal der wereld,’ maar hij boog... willoos boog hij
opnieuw en antwoordde: ‘morgen.’
Van dien dag af kwam G i a c o p o elken dag naar de eenzame voorstadswoning,
en elken dag vond hij er M a d o n n a Yv o n n e , die hem met zachten, immer gelijken
glimlach welkom heette. En M a d o n n a Yv o n n e 's lippen spraken niet de taal der
wereld; zij spraken in 't geheel weinig, zij droegen 't geen zij te zeggen hadden liever
aan de blauwe oogen op, die zacht, schier kinderlijk vragend op hem rustten.
Wat vroegen zij? In 't begin dacht hij er niet over, maar hij was schilder, hij kon
niet nalaten te zien, dat zij schoon was, hij kon niet nalaten de gouden lichten op
haar welig bruin haar, de sneeuw van haar hals en schouders te zien. En als zij, terwijl
hij arbeidde, vroeg naar zijn ervaringen in de woningen der armen, en klaagde dat
zij die in weelde leefden, die zoo zelden betraden, dan klonk hem haar stem zoet. En
langzamerhand begon hij zelf te spreken over 't geen in zijn binnenste sluimerde,
over zijn ervaringen, zijn twijfel, zijn strijd, langzamerhand begon M a d o n n a
Yv o n n e te voelen, dat niet alleen zij naar de uren van hun samenzijn verlangde.
Want zij verlangde er naar. Zij voelde het genoegen, de opwinding van met een
vuur te spelen, waarvan zij geloofde dat 't haar niet verbranden kon, en dat toch altoos
vuur bleef. Het zijn de naïeve, ware, liefhebbende vrouwen,
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niet de coquette, die gemakkelijk te winnen zijn. En M a d o n n a Yv o n n e wist
veel te veel om zich zelve naïef te achten. Zij vreesde niets, waar zij de groote blauwe
oogen plotseling opsloeg en als zoekend op hem richtte, zoo zoekend dat hij wel
gelooven moest voor de vragen eener ziel te staan, die de raadselen van 't ongelijk
verdeelde leven wou uitvorschen en een doel vinden om al haar krachten, haar geloof
en haar liefde aan te wijden. Waarom zou hij haar niet wijzen op dat doel? En hij
sprak haar van een hoogere roeping, ook voor de in weelde geboren vrouw, voor een
roeping van troost en erbarmen; 't was hem als zag hij vleugelen groeien aan de
blanke schouders, vleugelen van 't engelenschap der dienende, helpende liefde. En
onderwijl luisterde M a d o n n a Yv o n n e , de rijke patricische, die alleen een leven
van genot kende, met verwonderde belangstelling naar zijn woorden, die haar
vertelden van een leven van plicht, met die soort van belangstelling, die
S a v o n a r o l a 's woorden zoo gauw ingang deed vinden - en zoo gauw deed vergeten.
M a d o n n a Yv o n n e luisterde zoo ijverig, dat zij zelfs vergat te denken, hoe
schoon zij was, en te schooner was wijl zij daar niet aan dacht, te schooner wijl zij
vergat waarom zij den jongen man had geroepen.
Het portret vorderde langzaam. Was 't omdat dit inderdaad G i a c o p o d a R i m a 's
eerste vrouwenportret was, of maakte iets anders de hand van den jongen kunstenaar
immer trager, immer minder bekwaam om zijn werk te voltooien? schilderde hij niet
meer alleen met de hand?
M a d o n n a Yv o n n e haastte hem niet. Zij had hem verklaard geen blik op zijn
werk te willen werpen, voor hij geheel gereed zou zijn, en geen vrouwelijke
nieuwsgierigheid scheen haar ooit naar dat oogenblik te doen verlangen. Vond zij
misschien in zijn dralen grooter vleierij dan 't schoonst portret haar bieden kon?
Eindelijk toch was 't uur gekomen, waarop hij verklaren moest, gereed te zijn.
Schier angstig plaatste hij 't groote doek voor de oogen der schoone vrouw; schier
beschroomd zag deze op zijn werk.
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Het was haar beeltenis, en toch weer haar beeltenis niet. Het scheen meer de divinatie
van iets dat zij zou kunnen zijn, dan de copie van wat zij was; het had geen lijn
veranderd, maar het had voor haar gedaan wat P y g m a l i o n deed met het marmer,
het had haar een ziel gegeven. Het had vrouwelijke teederheid aan haar trotsche
trekken, en vochtige zachtheid aan haar koude oogen geschonken; de werkelijke
Yv o n n e stond voor de ideale Yv o n n e , die in haar binnenste sluimerde. Een
vreemde angst, die toch vol was van nog nooit gekende zoetheid, greep haar aan, ze
beefde als voor een ure, die over geheel haar volgend leven beslissen zou. En nu
voelde zij zijn adem over haar gezicht gaan, terwijl hij fluisterde ‘kunt gij verstaan
wat ik voelde, terwijl ik dit schilderde?’
Geen antwoord kwam van haar lippen, en gelijk zij daar onbewegelijk stond, haar
oogen neergeslagen, haar wangen gloeiend van innerlijke ontroering, was zij inderdaad
gelijk de Yv o n n e op de schilderij.
‘Ja, gij kunt, gij moet mij verstaan’ fluisterden zijn lippen nog dichter bij haar
gelaat, ‘uw hart sloeg toen mijn hart tot u sprak. Yv o n n e , ik weet het nu, dat de
liefde geen zonde kan zijn, zooals ik in mijn verblinding dacht, ik weet dat zij de
menschen beter en sterker maakt in den strijd tegen het kwaad der wereld. O, in naam
van die groote liefde in mijn binnenste, die niet uit den booze maar uit God is, eisch
ik u op als de eene, die mij alles zal zijn, de eene waarvoor ook ik het zwaarste licht,
het donkerste helder zal vinden, de eene die 's hemels erbarmen mij zond.’
Een groot medelijden kroop als een huivering door haar leden. O, waarom had zij
ooit dat wreede spel gespeeld! En met dit gevoel ontwaakte ook nog een ander, iets
dat haar eigen hart vol plotselinge pijn deed trillen in het verlangen om al wat tusschen
hen stond te vergeten, om de armen om hem heen te slaan en gelukkig te zijn in den
zonneschijn eener liefde, waarvan zij thans voor 't eerst voelde dat 't zonneschijn
was.
‘Ik ben de gade van L o r e n s o R u f f o ’, sprak zij dof.
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Teruggetrokken als hij had geleefd, was die naam hem toch bekend, de geheele stad
immers kende de schoone, gevaarlijke vrouw van den Nobile, en hij giste in een
oogenblik het spel dat zij met hem gedreven had, alleen giste hij niet dat 't ook voor
haar ernst kon zijn geworden.
Langen tijd zwegen beiden. Toen zij 't hoofd weer ophief, was zijn gelaat bleek
en streng, maar 't sprak geen ontroering meer uit. Nog een laatsten blik wierp hij op
de schilderij - den blik waarmee de ondergaande schipbreukeling het land aanziet,
dat hij niet meer kan bereiken - toen sprak hij op kouden toon: ‘ik kan u dit portret
niet geven, er heeft een vergissing plaats gehad, dit was 't niet wat gij besteldet. Ik
heb een vrouw die minde en bemind werd, geschilderd, waar ik alleen een dame van
de groote wereld had moeten afbeelden’ en zijn mes nemend, sneed hij het doek aan
stukken.
Een kreet drong van de lippen van Yv o n n e , het was of 't mes door haar ziel was
gesneden. Toen zij uit haar bedwelming ontwaakte, was zij alleen.
Verscheiden maanden later bracht een onbekende bij de gade van L o r e n z o R u f f o
een klein schilderstuk. Het papier, dat daarij gevoegd was, bevatte slechts één regel
schrift: ‘geef mijn belooning aan de armen.’ Yv o n n e wist wie de schrijver was.
Zwijgend staarde zij langen tijd op de nieuwe beeltenis, die als een afscheidsgroet
tot haar kwam. Hoe had zij geleefd in de herinnering, waaruit hij haar schilderde?
De schets - want meer mocht zij nauw heeten - deed recht aan de volkomen
schoonheid van haar gelaat, toch trof ze haar als een vloek: dat gelaat - was zielloos.
En terwijl de ziel nog eens, voor de laatste maal, in haar oogen terug keerde, kreet
zij: ‘'t is wat ik nu zal zijn - voor altoos.’
Signor R u f f o was zeer tevreden met het portret zijner schoone vrouw, en vorschte
naar den maker om hem eenige nieuwe bestellingen te geven. Maar de schilder was
verdwenen. Noch T i t i a a n , noch iemand hoorde ooit meer van hem, en daar
Yv o n n e nimmer zijn naam noemde,
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werd de beeltenis na haar dood slechts gekend als ‘het werk van een leerling van
T i t i a a n ’, wat kleur en penseelbehandeling verrieden dat ze moest zijn.
En onder die benaming hangt zij nog altoos in Budapest, in al den gloed van haar
goudbruin haar, licht en stralend, op de blauwe oogen na, wier blik zich in de leegte
verliest, als zochten zij de ziel, die hun licht zou geven - de ziel, die zij verbeurden.
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Toscaansche steden
Door Mr. S. Muller Fz.
I.
Pisa.
Geene vriendelijke herinneringen heeft Pisa in de geschiedboeken achtergelaten. Dat
is het lot der handelsnatiën. Pisa's mededingster Genua is niet gunstiger bekend; de
Hollanders der 17e eeuw waren weinig gezien buitengaats, en Engeland ervaart thans
ten volle, dat winstbejag niet in de eerste plaats bemind maakt. Maar behalve deze
algemeene grieven heeft men tegen Pisa nog ééne bijzondere: sedert D a n t e zijn
Inferno schreef, houdt de schim van graaf U g o l i n o niet op, zijne medeburgers aan
te klagen bij het nageslacht.
Zwaar heeft de stad geboet. In de 11e eeuw, toen geheel westelijk Europa nog in
barbaarsche onwetendheid verzonken was, kon het grafschrift der markgravin Beatrix
(wier sarcophaag men nog kan bewonderen in het Campo santo) de edele vrouw
beklagen, omdat zij moest rusten in eene stad, altijd vol heidenen uit alle oorden der
wereld. Reeds twee eeuwen later was die glorie voorbij, en sedert vierhonderd jaren
is de naam van het eenmaal beroemde
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Pisa een symbool geworden van verlatenheid en droevig verval.
Geheel anders was onze eerste indruk. Ter weerszijden van de Ponte di mezzo
stroomden gezellige café's licht uit op de breede Arnokaden, waar tal van tafeltjes
noodigden tot zitten in de koele avondlucht. En in den Borgo stretto, die tusschen
de café's uitmondt op de kade, was het druk en woelig onder de gewelfde galerijen,
die de straat begrenzen en den pittoresken gevel der oude kerk van San Michele
passend omlijsten. Eene vroolijke drukte: kleine optochten van opgeschoten jongens,
voorafgegaan door jonge mannen met mandoline en harmonica, baanden zich telkens
een weg door de menigte; een hooge tenor hief een vroolijk lied aan, en het koor, nu
en dan invallend, deed den aangeboren zin der Italianen voor de muziek eer aan. In
het halfdonker der nauwe winkelstraat en op de breede helderverlichte kade weerklonk
voortdurend muziek en gezang; wij meenden niet te dwalen door eene doode stad.
Maar dit plekje van licht en leven was klein: aan weerszijden, langs de beide oevers
van de Arno, waar de lange rijen gaslichtjes uitnoodigden tot eene wandeling langs
de breede kaden, was het stil en doodsch. Om tien uur reeds werd het leeg ook bij
de Ponte di mezzo; de tafeltjes werden opgeruimd. Pisa gaat vroeg te bed, want Pisa
heeft niet veel meer te doen. Maar toen wij het voorbeeld der bewoners gevolgd
hadden en niets zich meer bewoog in de stad, verhief zich onverwachts onder onze
vensters een veelstemmig gezang van volle jonge mannenstemmen in plechtig koraal.
Langs de Arno en om de bruggen trok de stoet, en de droeve accoorden zwollen aan
en stierven weg, om weer te herleven in nieuwe kracht. En het was, of de stem van
Pisa zelf zich verhief over de Arno, klagend over de verlatenheid van hare havens
en de ledigheid van hare kaden.
Zonderling diep is de indruk, dien de stad maakt. Veel plaats is er binnen de wijde
muren; grasvelden zijn er en ruime onbebouwde pleinen; breed en wijd zijn de kaden
en de rivier. Te wijd, zooals de kaden en de havens
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van Middelburg, wier leege ruimten, aangelegd voor een groot verkeer, den bezoeker
grooter indruk van verlatenheid geven dan de kleine grachtjes van het nog stillere
Brugge. Alles is vreemd te Pisa. De huurkoetsiers beijveren zich de koppen kunner
paarden te versieren met spichtige fazantenveeren en met afhangende vossenstaarten,
die hun een air geven van ongemeene belachelijkheid. Maar in deze omgeving
schijnen de ongelukkige dieren onder hunne vermomming u aan te zien met een
navranten blik: men wil niet om ze lachen. Paleizen zijn er te Pisa, groote deftige
paleizen, wier gevels rijk versierd zijn met kolommen en loggia's en ornamenten in
terra cotta. Maar de loggia's zijn dichtgemetseld, en de muren zijn beplakt en
onkenbaar gemaakt door pleister en witkalk: slechts met moeite herkent men de
fraaie oude lijnen der gevels. Alles is verwaarloosd en verburgerlijkt: de meeste
paleizen zijn winkels geworden en burgerhuizen. Maar toch wonen er te Pisa nog
deftige Italianen, teruggetrokken in stille, ouderwetsche rust, genietend van het kalme
leven in de ruime stad. Reeds L o r e n z o i l m a g n i f i c o voelde zich hier gelukkig;
B y r o n en S h e l l e y hebben hier geleefd in oude paleizen. En ook de universiteit
schijnt er te bloeien, zooals zoovele harer zusteren, die zich thuis gevoelen in de
stille plaatsen, door den handel en de nijverheid verlaten. Zoo worden Pisa's straten,
eenmaal geschuwd om hare woelige drukte, thans gezocht door hen, die, voortgejaagd
door den wervelwind van het bestaan, eene wijle tot zich zelf willen komen.
Maar niet de straten zijn het treffendst van de stad: het karakteristiekste blijft altijd
de Arno met hare kaden, die oneindig melancholiek zijn. Droef en langzaam stuwt
de breede rivier hare troebele gele golven voort; aan weerszijden staan lange rijen
witte en gele huizen, klein en laag schijnend naast den breeden stroom en op de
breede kaden. Aan het einde rijst de hooge citadel, waar eenmaal de zware ketenen,
die thans in het Campo santo hangen, de haven afsloten; en daarbij staat het wit
marmeren kerkje van Santa Maria della spina, - de opene hal, waar de Pisaansche
zeevaarder zijn laatste gebed opzond tot de
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Heilige Maagd, voordat hij zich waagde op de onstuimige zee daar buiten. Alles is
wijd en ledig. Niet somber: licht is de kleur der huizen, zachtblauw de hemel, die
zich daarboven welft. Maar die helderheid en dat licht doen de eenzaamheid der
plaats nòg duidelijker uitkomen: droevig is het er en stil, koel en verlaten, angstig
bijna. Overal is te veel plaats; gras groeit in de straten; men hoort de stilte. Geen
zeeman zendt meer zijne gebeden op tot de Heilige Maagd; de zeelieden zijn dood,
en de schepen, die hen eenmaal herbergden, zijn vergaan.
Toch zijn het niet de breede Arnokaden, die jaarlijks honderden vreemdelingen
even doen ophouden bij de stille stad. Allen spoeden zich naar een uithoek, waar
Pisa's roem zich concentreert op de Piazza del Duomo. Als men van de Arnobrug
noordwaarts de geheele stad ten einde toe is doorgegaan, en dan, linksom geslagen,
nog een eind is voortgewandeld, dan staat men plotseling op het plein, verbaasd,
overweldigd. Een onafzienbaar grasveld - geen gazon maar een gewoon grasveld in een hoek van den verweerden stadsmuur; en daarop, naast elkaar, de vier
wonderwerken, die Pisa beroemd maken door de eeuwen. De eenvoud van het geval
treft. Niet de geringste zorg is er gewijd aan de mise en scène dezer wereldberoemde
kunstwerken. Met volkomen onbevangenheid heeft de echt middeleeuwsche naieveteit
der oude Pisanen deze vier gebouwen daar neergezet, en het nageslacht heeft ze laten
staan: het is alsof de een of andere reusachtige bouwmeester dit kolossale speelgoed
in den uithoek der stad even van de hand heeft gezet, om het even te herstellen of
schoon te maken, voordat het naar zijne plaats wordt teruggebracht. Zonder eenige
pretensie staan de wonderwerken daar, argeloos, op het nauwelijks onderhouden
grasveld, waar een paar geiten grazen en een troepje aardige kinderen speelt. Geen
levend wezen is hier, die zich om de monumenten bekommert; niemand schijnt er
naar om te zien. Het is doodstil; plotseling beginnen alle klokken van den campanile
te gelijk even te luiden, zenuwachtig en allen dooreen, alsof ze haast hebben om
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weer te zwijgen; dan is het op nieuw stil, stiller dan te voren.
De campanile, de bekende ‘scheeve toren van Pisa’, is behalve door die scheefheid
ook opmerkelijk door het allereenvoudigste plan van aanleg, eenig in zijne soort.
Een open ronde koker, omgeven door zeven rijen kolommetjes boven elkander,
waartusschen een wenteltrap zich kronkelt naar omhoog; boven hangen eenige
klokken, te klein om als voorwendsel te dienen voor het stichten van zulk een
reusachtig monument. Dit is alles. Inderdaad, als eenvoud het kenmerk is van het
ware schoone, dan heeft Pisa's campanile kans den palm weg te dragen. Maar ik moet
erkennen, dat ik het bij de beschouwing toch niet verder heb kunnen brengen dan tot
kalme bevrediging. De campanile is de gevel van den Dom, opgerold en weer overeind
gezet; en het geval scheen mij niet belangrijk genoeg, om deze eentonige herhaling
te wettigen, die zoo uiterst kostbaar moet zijn geweest.
Geheel anders is het met den Dom, een van Italië's rijkste en meest imposante
gebouwen. Een deftige gevel: zeven bogen, bekroond door vier zich steeds
versmallende opene galerijen, door kolommetjes gesteund. Daarbinnen eene heerlijke
hal van wit en zwart gestreept marmer met vier zijschepen, verdeeld door zuilen met
rijk gebeeldhouwde kapiteelen. Een breed transept met zijgangen, en een kwistig
versierd koor, uit welks nis C i m a b u e 's reusachtig mozaiek op goudgrond, de
zegenende Christus, sedert zes eeuwen de grootsche ruimte beheerscht in
indrukwekkende majesteit. Het was ledig in de kerk, niettegenstaande den
Hemelvaartsdag: twintig menschen, meest vreemdelingen; de heerlijke afmetingen
van het gebouw kwamen geheel tot haar recht in deze rustige leegte. Maar op het
koor was het vol: witte en roode en paarsche gewaden bewogen zich daar in ambtelijke
drukte. Het orgel zette in met machtige galmen en een zwaar mannenkoor hief de
aanvangshymne aan, toen de grijze aartsbisschop in zijn schitterend rood plechtgewaad
met langen sleep binnentrad en, gevolgd door een statigen stoet, langzaam
voortschreed
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naar het koor. De mis begon: één warreling van schitterende kleuren tusschen de
rijzige marmeren wanden, - één geluid van heerlijke harmonieën onder de statige
gouden gewelven.
Bedwelmende indruk, bedwelmend vooral voor den protestant uit het nuchtere
noorden, aan zooveel praal niet verwend! Maar te veel storends is er toch in dit
geschitter van kleuren en tonen, om een blijvenden indruk te maken. Schoon is de
muziek; maar zij is plechtig noch aangrijpend, vroolijk bijna. De rijk uitgedoste
geestelijken verkorten zich den tijd tusschen de zangen der mis met luchtig gekout,
dat nu en dan een vriendelijken glimlach doet glanzen op hunne weinig ascetische
trekken. Soms brengt een koorknaap aan een der heeren eene boodschap, die ijverig
verder wordt overgebracht. Geene stemming, geen decorum zelfs; geen aandacht
ook bij het publiek. En eenmaal ontnuchterd, vraagt de bezoeker zich af, of het wel
alleen dit is, dat den indruk der plechtigheid bederft. Nog eens ziet hij rond. Zeker,
het gebouw is fraai, buitengemeen fraai, stellig een der fraaiste van Italië. Maar
imponeert het ook? is het eigenlijk wel eene kerk? Nauwelijks is het te gelooven.
Zie dit ruime schip met zijne zware renaissancedeur en zijne drie rijen kleine vensters
onder het vlakke plafond met rijkversierde caissons! Zie het koor, uitgedost, tot
overlading toe, met goud en kleuren! Rijk is alles en prachtig, maar indrukwekkend
noch verheffend. Eene prachtige feestzaal is het, en het verwondert u niet langer, dat
ge hier feestmuziek hoort, onwillekeurig herinnerend aan het koor eener opera. In
oude geschiedboeken lezen wij met verbazing, dat in het begin der 16e eeuw de
Utrechtsche bisschop zelf een diner aanrichtte in eene van Utrechts hoofdkerken: in
deze kerk wordt het feit begrijpelijk. En hier gevoelen wij ook, waarom de beroemde
vader der moderne devotie het oorbaar achtte te protesteeren tegen het ontwerp van
den torenbouw bij Utrechts kathedraal; hij, die den katholieken eeredienst gezien
had in zijn luister, zooals wij verleerd hebben dien te zien, kon weten, dat dergelijke
weelde op den duur allicht niet leiden zou tot vermeerderde stichting en tot gezuiverde
vroomheid.
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Volkomen het tegendeel van den Dom is het Battistero. Naakte steenen wanden, dan
eene galerij en een koepel: niet het allergeringste spoor van versiering. Onder den
koepel een reusachtige doopvont met Chineesachtig beeldhouwwerk (à jour gewerkte
rosetten), dat u tureluursch maakt. Daarnaast de beroemde preekstoel van N i c c o l o
P i s a n o : verder niets, volstrekt niets. Een merkwaardig stuk is die preekstoel. Haast
ongeloofelijk kan het schijnen, dat dit een arbeid is uit het jaar 1260, toen in Europa
de gothiek hare triomfen eerst aanving. Zeldzaam voortreffelijk beeldhouwwerk in
zóo vroegen tijd! Hoe fraai is de stal van Bethlehem met de rijk gedrapeerde,
voorname Madonna! Maar gij verbaast u: deze Madonna is eene Romeinsche matrone,
die waardig troont op haar rustbed en recipieert. In het Campo santo toont men nog
den antieken sarcophaag, die den beeldhouwer het model heeft geleverd voor dit
beeld; en het beroemde werk van meester N i c c o l o maakt geen anderen indruk dan
het beeld der Romeinsche vrouw, dat hem als voorbeeld heeft gediend. Fraaie vormen,
op den duur eene revolutie belovend in de kunstvormen der 13e eeuw; maar geen
spoor van sentiment, geene ziel en geene warmte, volkomen gemis aan alles, wat de
middeleeuwsche beeldhouwkunst bedoelde en wat haar, ondanks hare soms
onbeholpen vormen, voor ons zoo aantrekkelijk maakt. Maar met dat al, welk een
belangrijk historisch document is deze preekstoel! Als men hem beziet, gevoelt men,
dat de gothiek in dit land niet geheel tot haar recht zal komen; nauwelijks in hare
opkomst, wordt zij reeds verstikt door de herleving der antieke vormen, die een paar
eeuwen later de renaissance heeten zal.
Geen wonder dus, dat de Italianen met de gothiek altijd op een slechten voet hebben
gestaan. Wilt gij bewijs? het Battistero zelf kan het u leveren. Bezie slechts het
gedrochtelijke uiterlijk dezer doopkerk. Zuiver genoeg was de opzet: drie rijen
rondbogen boven elkander omgaven het ronde gebouw, gedekt door een hoogen
koepel. Beantwoordde deze aanleg ook niet geheel aan het inwendige van den bouw,
eenvoudig en klaar was hij zeker.
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Doch hoe jammerlijk heeft de gothiek dit kalme geheel bedorven! Om de eerste
verdieping plakte zij eene rij opzichtige pilasters met wimbergen en fialen,
schreeuwend tegen de stemmige rij pilasters daaronder, druk en zéér in het oogvallend.
En het was niet genoeg: ook de tweede verdieping werd versierd met eene rij spitse
geveltjes, rondloopend om het dak, dat daarachter half verdween. En nòg hooger
kropen de versieringen op: eene tweede rij doellooze gesloten venstertjes groeide op
aan de eene zijde van het dak, dat ten slotte, ware de toeleg niet gestuit, geheel zou
zijn schuilgegaan in een krans van ornamenten. Zóóver kwam het gelukkig niet;
maar de indruk van het gebouw was toch reeds bedorven. Veel te laag schijnt het
dak; en de ongelukkige vensterlooze knobbel, die ten slotte boven op den koepel het
werk kwam bekronen, heeft aan het gebouw ook den laatsten schijn van
welstandigheid en gratie ontroofd. De gothiek - het hooge woord moet er uit - heeft
Pisa's Battistero bedorven.
Mag men zich verwonderen over zoo ongunstig resultaat? Kon het wel anders
uitkomen, nu de ornamenten tegen den gevel aangeplakt werden, zonder het geringste
verband met het gebouw, dat zij bedoelden te versieren? Helaas, het Battistero is op
Pisa's Piazza del Duomo niet het eenige voorbeeld van goedbedoelde, maar
smakelooze pogingen om gebouwen te vermooien. Als gij omziet, trekt het uwe
aandacht, dat ook de koepel van den Dom bedorven is, wegzinkend in eene galerij
van versierde spitsbogen, die later te onpas er omheen is gebouwd. Hoe hebben de
zoo fijn ontwikkelde Italiaansche kunstenaars niet gevoeld, dat geen bouwstijl minder
dan de gothieke zich leende tot zoo onware schijnversieringen? De renaissance gaat
gebukt onder het verwijt, dat zij het was, die onware constructiën en redeloos plakwerk
heeft ingevoerd in de architectuur. Ten onrechte, naar het mij toeschijnt. Want de
neiging tot dit plakwerk zat den Italiaanschen kunstenaars reeds in het bloed, lang
voordat de renaissance hare intrede had gedaan. Beschouw nog eens den gevel van
Pisa's Dom, dien ge thans van het Battistero uit
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goed kunt opnemen. Geen slecht figuur maakt hij met zijne vier galerijen van kleine
pilaartjes. Maar ik vraag u in gemoede: waartoe is deze gevel geplaatst voor deze
kerk? Is er de geringste harmonie tusschen het uit- en het inwendige van het gebouw?
tusschen de hooge hal met hare zijschepen en den horizontaal verdeelden gevel?
Fraai is de gevel, heerlijk de kerk; maar even goed had deze gevel geplaatst kunnen
worden voor een gebouw van geheel andere verdeeling en geheel andere verhouding.
De kerk en de gevel passen niet bij elkander.
Maar niets, volstrekt niets valt er te betreuren bij het vierde monument op het
Pisaansche Domplein, het beroemde Campo santo. Verrukkelijk is het, een kunstwerk
van de zuiverste, indrukwekkendste schoonheid. Een grasveld (gewijde aarde, door
Pisaansche schepen aangevoerd uit het Heilige land!) waarom vier gangen een
langwerpig vierkant vormen: dat is alles. Maar o, de rust en de wijding van dit
heerlijke plekje! Statig liggen de breede gangen onder den donkeren dakstoel; in
strengen eenvoud vullen de witte gothische traceeringen de vensteropeningen. En
op de muren prijken in gedempte tinten de fresco's, door de beroemdste kunstenaars
der 14e en 15e eeuwen met pieuse handen hier gepenseeld. B e n o z z o G o z z o l i 's
verrukkelijke tafereelen uit het Toscaansche landleven, verlevendigd door de kleurrijke
pracht en de gratieuse heerlijkheid van de cavalcades der M e d i c i ; daarnaast, beter
passend op deze plaats, treffend door machtige contrasten, de beroemde Trionfo della
morte. En in de gangen is het overal stil, aangrijpend stil. Want onder die
schilderingen, sprekend van het vroolijke leven op de zonnige aarde, staan geschaard
de sarcophagen en de mausoleeën van allen, op wie Pisa eenmaal trotsch was. Hier
sluimert keizer H e n d r i k VII, D a n t e 's hoop, die zijn leven ontijdig zag afsnijden
op zijn Italiaanschen triomftocht. Hier rust hij, ten grave gedragen door drieduizend
burgers van het beroemde Pisa. Maar boven zijn monument zijn de fragmenten
opgehangen van de ketenen, die eenmaal Pisa's haven afsloten, - zegeteekenen,
waarop Genua en Florence eeuwenlang roem
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hebben gedragen. De Duitsche keizer is dood; Pisa zelf is hem gevolgd. En om deze
dooden geschaard, sluimeren honderden den eeuwigen slaap: allen beroemd, bekend
althans in hunnen tijd, gehuldigd in pralende grafschriften, geëerd door kunstrijke
beeldgroepen, vergeten toch bijna allen. De oudheid, de middeleeuwen en de nieuwe
tijd, allen hebben hunne dooden geleverd aan deze hal; de monumenten en de beelden
verdringen zich hier. Maar de bezoeker gaat ze voorbij; niet dit treft hem hier, de
opzichtige vereering dezer vergeten namen door kortzichtige tijdgenooten doet pijn.
Stil zet hij zich neder op de trappen voor het rustige grasveld, waaromheen de strenge
witte bogen zich welven vredig en stil, een monument voor den dood. En ook in hem
wordt het stil: wereldsche ijdelheid, wereldsch streven komt tot rust. Niets gevoelt
hij dan ontzag tegenover het groote raadsel van het leven, - het raadsel, dat hetzelfde
blijft voor alle geslachten. Zooals het levenslustige Toscaansche volk op G o z z o l i 's
fresco's triomfeert in de schoonheid van het leven, zoo geniet nog de Italiaan der 20e
eeuw zijn bestaan vol heerlijkheid en genot in het verrukkelijke land. Maar nu als
toen viert ook de dood zijne triomfen te midden van den zegetocht van het leven; nu
als toen staat de feestvierende hoveling, de jonkvrouw die zich verlustigt in muziek
en dans, plotseling voor den dood in zijne schrikwekkendste gedaante. Maar de 14e
eeuwsche kunstenaar, die in schitterende kleuren de oplossing van het levensraadsel,
die hij meende gevonden te hebben, tooverde op deze wanden, vreesde niet. De dood
triomfeert, maar kalm zag hij hem naderen. Gezegend de mensch, die den koning
der verschrikking in het gelaat ziet met stille berusting, verheerlijkt in vredigen glans!

Lucca.
Lucca is overoud. Men verhaalt, dat het aartsbisschoppelijk archief bijna driehonderd
oorkonden bezit, die dagtee-
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kenen uit de 8e eeuw. En de reiziger, die deze zeldzame antiquiteiten niet ziet, hoort
het verhaal toch aan met zeker onbestemd ontzag. San Frediano met zijne zonderlinge
façade, versierd met een mozaiek op goudgrond, met zijn hoogen gekanteelden toren
en zijne grootsche hal met open dakstoel maakt sterkeren indruk. Het moet dus wel
waar wezen. Maar overtuigd is de reiziger toch niet; want Lucca schijnt meer
ouderwetsch dan oud.
Een merkwaardig verleden heeft het stadje; de geheele middeleeuwen door heeft
het de halve wereld voorzien van kostbare zijden stoffen. Zeldzame verdienste! Maar
de geschiedboeken vermelden ze nauwelijks; het is de onophoudelijke strijd met
Pisa, de machtige buurvrouw, die Lucca's annalisten bezighoudt. De reden van die
eeuwenlange veete? Wie zal ze noemen? Waarom, met welk doel bevochten steden
elkander in de middeleeuwen? Was het verschil van belangen, die eene groote
handelsstad in het harnas joeg tegen eene nijvere zuster? Gewis niet, want er was
geen wedijver mogelijk: beiden bewogen zich op verschillend terrein! Men moet
wel aannemen, dat zekere zenuwachtige prikkelbaarheid het gestel onzer
middeleeuwsche voorouders beheerschte; buren mochten al geen reden hebben tot
naijver en rivaliteit, toch was het niet minder zeker, dat zij elkaar op gezette tijden
te lijf zouden gaan, uitsluitend om het genoegen te smaken, elkaar eens te hinderen.
Zoo hebben Pisa en Lucca geleefd, voorvechters van de Ghibellini en de Guelfi: toen
Pisa Ghibellijnsch werd, was het zeker, dat Lucca de Guelfen zou voorthelpen. En
nu zijn de leuzen, waarin zij een voorwendsel vonden om te vechten, dood, en ook
de beide stadjes liggen naast elkander, dood en verlaten. Pisa heeft althans zekere
grootsche waardigheid overgehouden, maar Lucca is oud geworden en dwaas.
Want Lucca is wel het dolste stadje, dat men zich denken kan. Het bestaat
uitsluitend uit stegen. Stegen tusschen bouwvallige huizen, die elkaar alle rechthoekig
snijden, zoodat men niet verdwalen, maar toch onmogelijk den weg vinden kan. Niet
de minste afwisseling is er in
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deze gangen: alle zijn smal en recht, geplaveid met groote zerken; alle zijn bezet met
gelijksoortige huizen, niet bijzonder mooi en niet bijzonder leelijk, die men niet goed
ziet, omdat men geen afstand nemen kan; in alle ziet men onveranderlijk tallooze
katten, - meer nog dan elders in Italië, waar deze diersoort de straten bevolkt, terwijl
honden alleen voorkomen in de kerken. Bij het omslaan van een hoek staat men soms
plotseling op een klein pleintje, waarop eene overoude, verwaarloosde kerk zich staat
te vervelen in volkomene verlatenheid. Maar ook dit brengt geene afwisseling; want
Lucca bezit een ongeloofelijk aantal kerken, wier gevels alle volkomen aan elkander
gelijk zijn. Smerig en ruineus zijn ze allen; maar zoo is het niet altijd geweest. De
Italianen zijn verzot op den uiterlijken schijn: te Lucca evenals elders is dan ook
buitengewone zorg besteed aan het uitwendige der kerken. Alle hebben dezelfde
hemelhooge, vierkante, met kanteelen bekroonde klokkentorens, en dezelfde kostbare,
met marmer ingelegde gevels. Maar een zorgeloos en verarmd nageslacht heeft die
kostbare gevels zoozeer laten vervallen en vervuilen, dat zij geheel geen indruk meer
maken. Alleen San Michele trekt nog de aandacht der vreemdelingen; de hooge en
zware, met drukke zuiltjes en beelden versierde gevel, die uitsteekt hoog boven het
kerkdak en met ijzeren stangen daaraan bevestigd is, wekt de vroolijkheid van den
een, de ergenis van den ander over zooveel wansmaak. En het inwendige van al deze
bedehuizen is kaal en naakt, armelijk en pitoyabel.
Wat kan de bedoeling geweest zijn van den aanleg van zulk een doolhof van nauwe
stegen en kleine pleintjes? Men zou eenige poezie willen leenen aan de rechthoekige
sloppen door zich voor te stellen, dat dit de verblijven zijn, die eenmaal de beroemde
middeleeuwsche zijdewevers van Lucca hebben geherbergd. Maar ten onrechte, want
op het onverwachtst ontmoet men in een der stegen een paleis: nu eens een
middeleeuwschen burg met een toren, waarop een boom heeft wortel geschoten, dan weêr een meer
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modern palazzo met langen zijmuur, waarachter een werkelijk park zich verbergt.
Ook de aristocratie van Lucca heeft zich dus vergenoegd met deze stegen en stelt
zich nog steeds daarmede tevreden; men ziet het aan de zware ijzeren hekken,
waarmede zij onveranderlijk hunne vensters verdedigen tegen hunne min voorname
buren. Zoo maakt Lucca een verbijsterenden indruk. Het is alsof Venetië met zijne
tallooze nauwe kanaaltjes op het drooge gesleept is: daar staat nu de stad, ontdaan
van hare karakteristieke schoonheid; waar men verwacht had een gondel te ontmoeten,
wordt men soms verschrikt door de nadering eener ordinaire vigilante, waarvoor
men gaarne zou uitwijken, als er maar ruimte was.
Aan dit benauwde complex van stegen en sloppen is in een hoek der stad een
onmatig groot plein aangebouwd, de Piazza Napoleone, die, als men uit de stegen
treedt, reusachtig schijnt. Eene der lange zijden van dit plein wordt geheel ingenomen
door een niet minder onmatig groot, vierkant en lomp gebouw, nog niet half volbouwd
en toch reeds den indruk gevend, alsof achter die lange rijen vensters half Lucca
huisvesting zou kunnen vinden. De ouderen onder ons herinneren zich nog uit hunne
schooljaren, toen zij op een afstand moesten kennismaken met wijlen de Italiaansche
Kleinstaaterei, dat Lucca tot voor eene halve eeuw residentie was, en dat eene
groothertogin toen regeerde over de stegen van Lucca en over eenige mijlen grond
in den omtrek. Hier nu, in dit onafzienbare paleis, heeft deze groothertogin getroond
en de goede Lucchesen in verbazing gebracht over hare macht en haren rijkdom. De
aanwezigheid van dit weidsche gebouw verklaart de aanwezigheid der vele paleizen
van Lucca: het zijn de planeten, die zich bewogen om deze zon. Maar op een goeden
dag zag de burgerij met smart, dat de tallooze vensters van haar paleis gesloten waren:
de groothertogin was dood, de zon was ondergegaan. De schildwachten voor het
paleis werden ingetrokken: het was gedaan met de glorie der residentie Lucca; het
groothertogdom was ingelijfd bij Toscane, dat nu zelve reeds
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den weg is gegaan, dien ook alle groothertogdommen eenmaal zullen gaan. Wat nu
te doen met het reusachtige gebouw, dat zoolang de bewondering was geweest van
de heele bevolking? Er was geene bestemming meer voor in het kleine provinciestadje.
Zoo hielp men zich dus met verschillende bestemmingen. Het gerechtshof vond er
meer ruimte dan het behoefde. Het postkantoor kwam het gezelschap houden: nog
was er plaats te over. Nog eenige bibliotheken en een museum, - nog altijd was de
ruimte niet gevuld. Maar ten slotte slaagde men toch: inderdaad zijn alle vertrekken
thans bewoond, en op het reusachtige binnenplein is weêr eenig leven gekomen.
Toen wij het bezochten, was er zelfs veel leven, want M u s o l i n o , de befaamde
Siciliaansche bandiet, stond daar terecht, en van heinde en ver waren belangstellenden
gestroomd naar het paleis der oude groothertogin. De ongewone toevloed van
dagbladreporters en andere vreemde bezoekers had dan ook het hotel aan het plein,
dat zich bescheidenlijk tooit met den naam van Universo, geheel gevuld, en wij
moesten onze toevlucht nemen tot het tweede hotel La croce di Malta, natuurlijk
gelegen in eene steeg. En de teleurstelling bleek eene winst. Want het was wel het
eigenaardigste hotel, dat ik betrad. De heele familie der eigenaars, die huiselijk
bijeenzat in haar vertrekje naast de kleine rommelige vestibule, schoot uit om ons te
ontvangen: de dikke waard, die recipieerde en representeerde, zijne vrouw, die het
keukendepartement beheerde, en de twee zoons, die dienst deden aan tafel. De dame
toonde ons al hare vertrekken, bezorgd dat wij niet tevreden zouden zijn: donkere
kamers met zonderlinge loggia's aan het raam, die men met twee treden bereikte;
ook ouderwetsche mahoniehouten meubels, ledikanten met ronde hemels en
verkleurde gordijnen; donkere portaaltjes en gangetjes, een leeszaaltje met revues
van voor twintig jaren. Maar alles net en ordelijk en aantrekkelijk door de goedhartige
zorg, waarmede men ons de voordeelen der verschillende lokaaltjes aanprees en ons
telkens weder deed verhuizen naar een kamertje, dat nòg beter gelegen scheen.
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Het diner, waaraan wij alleen aanzaten met een Engelsch echtpaar, werd opgedischt
in een laag vertrekje, ergens onder den grond, waaruit de poes van het huis zich niet
liet verjagen, zich onbeschroomd aanmeldend om haar deel aan de restjes van de
tafel, waarop vaste gewoonte haar blijkbaar aanspraak had gegeven. Het maal werd
voorgediend met zekere weidsche statigheid; maar toch niet zonder eenige neiging
tot het geven van goedhartige inlichtingen, die verried, dat men niet geheel gerust
was over de ontvangst, die onze veeleischendheid zou bereiden aan de kostelijke
spijzen: vitulo di latte (vleesch van nuchtere kalveren), dunne harde groene asperges,
kip in olie gebraden en een pudding, die uit theekopjes verorberd moest worden.
Spoedig waren wij gereed: even luisterden wij naar een concert in de open lucht in
een der met boomen beplante vestingwerken. Maar wat nu? Tusschen twee
vermakelijkheden konden wij kiezen, zoo verzekerde men ons: een concert, waarop
vijf ‘professoren’ en een kinematograaph zouden wedijveren om ons te amuseeren,
en eene opera-voorstelling in het Teatro del Giglio. Wij kozen het laatste. Het theater
is een echt ‘Residenztheater’ van 1830. In de lage vestibule wekt dadelijk een
marmeren gedenkplaat de herinnering aan de onvergetelijke gebeurtenis, dat twee
prinsen P o n i a t o w s k i (gasten zonder twijfel van de groothertogin) hier in 1843
zijn opgetreden voor een liefdadig doel, en onverwelkbare lauweren hebben geoogst
met hunne kunstvolle voordrachten. Maar men laat ons geen tijd om ons te verdiepen
in de lectuur der lange inscriptie; een lakei ontvangt ons: welk een lakei! Zes voet
lang, een livrei van blauw en rood met tressen, een reusachtige steek en een lange
staf! Met indrukwekkende majesteit geleidt hij ons naar de goedkoope staanplaatsen
achter het parterre, waar wij besloten hadden met een ‘ingresso’ een kwartiertje te
vertoeven. De zaal is ouderwetsch en laag, met veel rood en goud; rondom vijf rijen
loges - bakken waaruit de toeschouwers juist ruimte vonden om hunne hoofden naar
buiten te steken - en eene koningsloge met reusachtigen gouden kroon. Het was eivol,
en toen
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wij binnentraden, daverde de zaal van toejuichingen voor het koor, dat juist in
luidruchtig gebrul zijne gevoelens had uitgegalmd. Da capo! het koor werd herhaald,
en de herders en herderinnen verdwenen, om plaats te maken voor een verliefd paar,
dat elkander daar toevallig ontmoette. De jonkman gaf nauwelijks geluid; maar de
jonge dame was blijkbaar eene ster en werd warm toegejuicht. Toen een monnik te
goeder ure verscheen, om de aan haar wreeden vader ontvluchte schoone te verbinden
aan haren geliefde, kende de geestdrift geene perken meer: zoodra de monnik (bas)
zijne inzegenings-aria begon, verhief zich een oorverdoovend gejuich en gegil; men
moest ophouden totdat het publiek wat bedaard was en de eerwaarde vader op nieuw
beginnen kon. Natuurlijk werd de scène gebisseerd; toen vertrokken wij.
Het was geheel donker geworden en wij zwierven nog wat rond door de verlaten
steegjes, alleen verlicht door het rossige licht van de kleine lantaarns, die aan ijzeren
armen in de gevels bevestigd waren. Heel Lucca was reeds te bed; slechts hier en
daar scheen nog licht door een raam. Droomerig zingende mannenstemmen klonken
vèr door de eenzame straatjes: het einde van de Zondagsviering te Lucca. Een enkele
late wandelaar zocht zijn weg naar huis en sloot bij het binnentreden zijne deur met
den grendel, die luid knarste door de stilte der nacht. Nu en dan sloop eene kat over
de straat en nam bij onze nadering zonder omslag den wijk in een paleis. Alles was
stil en donker, ouderwetsch en naargeestig. Op den hoek eener straat vinden wij ons
plotseling in een kring staan met twee katten, een hond en een jongetje, dat zich de
nachtelijke uren kort met hoepelen, - tous bien étonnés de se trouver ensemble. Het
is zeer vreemd en zeer somber: tijd om naar bed te gaan!
Maar in deze onvergetelijk dwaze omgeving verrijst éen monument, niet minder
onvergetelijk door zijne verhevene schoonheid: het is de Dom. Op een stil plein,
waar eene fontein hoorbaar klaterend haar water uitstort, verrijst de kerk. Eene
heerlijke kalme voorhal met drie statige
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bogen en een fraaien St. Maarten; daarboven de gebruikelijke drie rijen zuiltjes van
gekleurd marmer, die den gevel bekronen. Ter rechterzijde houdt de buitengewoon
hooge klokkentoren, gedekt door zijne kanteelen, de wacht, oprijzend achter het
aartsbisschoppelijk paleis. Wonderbaar imponeerend en rein is het inwendige der
kerk, de schoonste die ik in Italië zag. Heerlijk wit marmer; pijlers, fraai geprofileerd
en door rijke kapiteelenbundels verlevendigd, krachtig en toch niet zwaar; hooge
goed verdeelde vensters onder een rustig, door ribben verdeeld gewelf; reine blanke
wanden en een koor met stemmige zijkapellen achter het transept. Rustige
verhevenheid, ernstige waardigheid, stille harmonie, waar vindt gij ze in eene
Italiaansche kerk, behalve in Lucca's heerlijken Dom, zoo eenvoudig en toch zoo
grootsch? De kerk is weinig versierd; alleen het gewelf en het koor zijn helaas
beschilderd in harde kleuren. In het schip staat het rijke renaissance-tempeltje, waarin
het beroemde Volto santo bewaard wordt: een overoud beeld van de wonderlijke
vrouwelijke gekruiste S t . W i l g e f o r t i s , dat doorgaat voor een Christusbeeld.
Maar niet dit zijn de ware sieraden van den Dom; elders vindt gij die, in het transept.
De rechterhelft wordt verheerlijkt door het werk van C i v i t a l e , den Luccheser
beeldhouwer uit het laatst der 15e eeuw, wien het dankbare nageslacht niet ten
onrechte een standbeeld heeft gewijd in de loggia van het Palazzo pretorio. Veel
werk van zijne hand is hier, maar twee grafmonumenten trekken vooral de aandacht.
De rijke sarcophaag van een pauselijken secretaris, helaas te hoog geplaatst om rustig
bewonderd te worden. Fraai van stijl en van ornament is zij, maar allervoortreffelijkst
is het beeld van den doode. Een glad gelaat, type van den hooggeplaatsten geestelijke,
tegelijk hoveling en man van de wereld, vriendelijk en gedienstig, slim en handig,
glimlachend zelfs in den dood, wiens kille hand het fijne plooibare gelaat verstijfd
heeft met die strakheid, waarmede hij alles stempelt, imponeerend ook hier, waar hij
ernst en waardigheid mist. Maar nog pakkender dan dit aangrijpende kunstwerk is
het monument van graaf D o m e n i c o B e r t i n i , den stichter van het
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tempeltje voor het Volto santo, dat wij zooeven opmerkten. Hoogst eenvoudig: alleen
eene versierde gedenkplaat; maar daarboven in eene kleine ronde nis het wit marmeren
borstbeeld van den doode, sterk uitkomend op den rooden achtergrond der nis. Een
wonderlijk ‘sprekend’ portret! Geen dood, zooals op het monument van den
pauselijken secretaris, maar het volle leven. Toen M i c h e l A n g e l o het beeld van
S a n M a r c o zag, dat D o n a t e l l o gegoten had voor Florence's Orsanmichele,
moet hij mijmerend gesproken hebben: ‘Marco, perchè non mi parli?’ De bezoeker
van Lucca's Dom is geneigd het hem na te zeggen: als de vriendelijke oogen der
buste hem rustig aanzien, wacht hij verlangend op de woorden, die de intelligente
en gedistingeerde oude edelman tot hem richten zal.
Maar het wonder van Lucca's Dom is een ander kunstwerk, aan de andere zijde
van het transept. Daar hangt F r a B a r t o l o m m e o 's meesterstuk, de Heilige Maagd
met St. Stephanus en St. Jan Baptist, met zijne wonderbare kleurengamma van roode,
groene en violette gewaden. En aan de voeten daarvan slaapt I l a r i a d e l C a r r e t o
op hare witmarmeren tombe. O dat verrukkelijke vrouwenbeeld van smetteloos
marmer, met het reine profiel onder den rijkversierden hoofdwrong! de edele gestalte,
gehuld in hoog aan den hals gesloten gewaden van soepele zijde, rustig liggend met
de fijne gevouwen handen, stil slapend den eeuwigen slaap! In een van Lucca's stegen
heb ik het palazzo Guinigi gezien, waar eenmaal ook I l a r i a 's gemaal, P a o l o
G u i n i g i , de tyran van Lucca, moet gewoond hebben. Nog oud en eerwaardig is
het, maar vervallen, somber en vuil: twee deernen stonden op de straat het hof te
maken aan een werkman, die uit een bovenvenster op ze neerzag. Maar ik verbeeldde
mij, dat de deur zich opende om eene vorstelijke verschijning door te laten, en uit
het donkere voorhuis scheen de goddelijke I l a r i a te voorschijn te treden, het
lieftallige gelaat zacht blozend en bezield, de hooge gestalte zich bevallig bewegend
in de lange slepende plooien van het gewaad, getint in rose en hemelsblauw, het
goudblonde haar onder de flon-
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kerende juweelen van het kapje neêrstroomend over den slanken rug. Zoo daalde zij
de treden af in hare liefelijke gratie, en de nauwe steeg werd verheerlijkt door den
glans harer bovenaardsche schoonheid.

Pistoja.
Bij Pistoja liet C a t i l i n a , befaamder gedachtenis, in een bloedigen veldslag het
leven. Maar de bezoeker van het stadje voelt zich niet geneigd te tobben over deze
‘aloude en bloênde treurtooneelen’. Want liefelijk ligt Pistoja aan den voet der
Appenijnen: het is klein, maar gezellig.
Het jongste, buitenste gedeelte der stad behaagt het minst. Lange, breede, stille
straten vol kerken. Alle kerken van buiten ingelegd met veelkleurig marmer, van
binnen armelijk en ordinair, van buiten èn van binnen vuil en verwaarloosd. In alle
kerken zware steenen preekstoelen, vierkant of zeshoekig, rijk versierd met
beeldhouwwerk, - elke kansel op zich zelf een monument, waarop een Nederlandsch
stadje terecht trotsch zou zijn, maar waarop vermoeidheid hier ten slotte nauwelijks
meer letten doet. Pistoja was vroeger te rijk of het is thans te arm: arme edelman,
kan het de erfenis zijner vaderen niet behoorlijk meer beheeren, niet leven in den
stand, dien het door zijne afkomst verplicht is op te houden. Het rijke marmermozaiek
zijner kerkgevels komt niet tot zijn recht, bedekt als het is door gelen aanslag en
zwartachtig vuil. Niemand ontzeg ik het recht voorliefde te koesteren voor dergelijke
wandversiering; maar toegeven moet men mij, dat hier deze kleurige ornamentatie,
vervuild als zij is, alleen hare bedenkelijke zijde vertoont.
Maar de kern, de kleine kern van het stadje treurt niet om de verdrietige
omstandigheden, waaronder hare buitenwijken lijden. Gezellige levendigheid en
vroolijke drukte maken daar de oude straten aantrekkelijk. Niet licht laten de bewoners
van Pistoja zich terneerslaan:
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het regende dien dag voortdurend, de huurkoetsiers hadden allen hunne winterpelzen
weder voor den dag gehaald, en herhaaldelijk moesten wij toevlucht zoeken in
restaurant of café. Maar met welgevallen herinner ik mij den genoegelijken toon, die
overal heerschte, en de gezellige verhouding der verschillende standen, die zich hier,
zooveel men kon nagaan, gezamenlijk amuseerden in vroolijke opgewektheid. Zoover
men kon nagaan: niet altijd is dat gemakkelijk in Italië. Want zóo levendig is het
Italiaansche volk, zóo verzot op sterke kleuren, dat de voorname wereld zich soms
uitdost met kleedingstukken, wier kleurenpracht ons min gedistingeerd schijnt; en
weinig wil het weten van dat zelfbedwang in houding en gebaren, dat de Hollander
eischt van een ‘deftig’ heer. Daarentegen zijn zuidelijke volken van nature eleganter,
hoffelijker dan wij noordelijken: dikwijls vermoedt gij niet, dat de welgemanierde
man, die u op straat voorthelpt, behoort tot zoo lagen stand als toch inderdaad het
geval is. Mogelijk acht ik het dan ook, dat de verbroedering der standen, die ik mij
verbeeldde op te merken in het vroolijke restaurant te Pistoja, alleen door mijne
gebrekkige waarneming werd ondersteld.
Trouwens niet die gezelligheid was het, die ons naar Pistoja had gelokt. Het heeft
andere en betere attraits. Ziehier een klein pleintje, waarop eene oude put prijkt met
een pittoresken gebeeldhouwden opzet, eerwaardig door oude inscriptiën. Alleraardigst
komt de verweerde grauwe massa uit tegen den achtergrond van een nauw donker
steegje, waar de zon de uitstallingen van blauw en groen en rood laken fel verlicht,
die in massa's voor de winkeltjes ten toon hangen en den doorgang bijna versperren.
Als ge het steegje doorwandelt, staat ge voor den Dom. Buiten vindt ge een vuilen
gevel, door de D e l l a R o b b i a 's opgesierd met hun terra-cotta, dat hier bijzonder
kil schijnt en hard van kleur; binnen treft u een vermakelijk relief, dat den 14e
eeuwschen jurist C i n o d i S i n i b a l d i vertoont, college gevend aan zijne studenten,
houterig en duf. Ontken, zoo ge durft, dat, zoo ge u ver-
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maakt over het aardige genrestukje, de lust u niet bekruipt, om 's mans vertoogen
mede aan te hooren van de harde houten banken. Maar toch zoudt gij ongelijk hebben,
zoo ge bezwaar maaktet plaats te nemen aan de voeten van deze celebriteit, waarop
Pistoja trotsch is; want deze jurist was een zeldzame vogel, die in de tusschenpoozen,
hem gelaten door zijne dialectische oefeningen, gelegenheid vond liedjes te kweelen
van zoete min; en niemand minder dan P e t r a r c a betreurde den dood van dezen
amoureusen jurist in een beroemd sonnet. Toch, veel fraaier dan dit grafmonument
is het kolossale zilveren altaar-retabel uit denzelfden tijd, een waar wonder van
drijfwerk. Het aanziende en u verliezende in de honderden details der vijftien groote
tafereelen, vergeet gij de verbazende moeielijkheden dezer techniek en de hooge
oudheid van het kunstwerk. En gij gevoelt u gelukkig, dat ge ditmaal niet, als zoo
dikwijls, de handigheid van den drijver bewondert, die met dit stroeve materiaal zulk
een betrekkelijk fraai resultaat wist te bereiken, - dat ge kunt bewonderen geheel en
zonder bijgedachte. Maar - de koster, die reeds lang ongeduldig uwe minutieuse
aandacht heeft verdragen, rammelt met zijne sleutels: het retabel wordt weêr gesloten.
Ge ziet om u heen: het gebouw is koud en gewoon. Naar buiten dus, den hoek om,
- daar staat ge op de Piazza del Duomo.
Het oudste Pistoja, klein en zuinig op zijne ruimte, is genoodzaakt geweest, zijne
schoonste monumenten alle bijeen te plaatsen. En zoo vindt men dus hier, als centrum
van de stad, een plein, zoo schoon als ik geen ander in Italië zag. Het herinnert aan
Brugge's markt met den hoogen hallentoren; maar hoeveel belangrijker is het kleinere
pleintje te Pistoja, trotscher en argeloozer! Naast den Dom rijst de campanile op,
vierkant en solide, elegant toch met de drie door zuiltjes gedragen galerijen, die hem
bekronen onder het spitse dak. Daarover staat het achthoekige Battistero: strenger
en schooner dan de ronde puddingvorm van Pisa's doopkapel. Blanke marmeren
wanden, verlevendigd door zwarte banden, een paar deuren en
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eenige smalle vensters; om den bovenrand loopt eene enkele galerij van gothische
boogjes, en daaruit verrijst het ranke dak, bekroond door een luchtig open koepeltje.
Naast de kapel, tegenover elkander, twee paleizen van machtige heerlijkheid, zwaar
en geweldig, vierkante sombere massa's van gehouwen steen met kleine spitsbogige
vensters: de verblijven van den raad en van den podestà van Pistoja. Drie zijden van
het pleintje nemen de imposante gebouwen in; alleen de vierde zijde vult eene rij
kleine huisjes, oude vervallen brokken, verbouwd en verknoeid, zonderling en leelijk,
maar kleurig en meer eigenaardig dan de nette rij opgeknapte huisjes van Brugge's
marktplein. Hier spreekt de geheele omgeving van de geweldigheid der middeleeuwen,
machtig en imposant, somber in haar verval. Wilt ge een aangenamer indruk van de
majesteit dezer tijden? Treed dan het paleis van den podestà binnen; want het strenge
uiterlijk van dit paleis verbergt een monument, dat even fraai is als indrukwekkend.
Eene opene binnenplaats, aan alle zijden omgeven door massieve pijlers en bogen;
daaronder zware en donkere gewelven, scherp afstekend tegen het open middenvak,
waarop het schelle licht der zuiderzon blinkt; een breede trap leidt uit den hof naar
boven. En de donkere wanden pronken met wapens en beelden; de gewelven schitteren
in kleurige pracht. Stil is het op het pleintje, niemand bezoekt het meer; verlaten staat
in een der gangen een eenvoudige steenen bank voor eene grijze steenen tafel. Toch
was daar eenmaal de plaats, waar de podestà van Pistoja terecht zat en vonnis wees,
omstuwd door een bonten stoet: een tooneel vol kleurige schoonheid, maar ook van
waardigen ernst, onder het heerlijke uitspansel der breede gewelven.
Middeleeuwsche bouwwerken zijn meestal schoon; grootsch en geweldig zijn zij
altijd. Geheel anders is de kunst van den nieuweren tijd; nergens wordt dit duidelijker
dan hier te Pistoja. Enkele schreden van de Piazza del Duomo staat het Ospedale del
Ceppo, beroemd door het fries, waarmede de D e l l a R o b b i a 's zijne loggia
versierden. Welk een verschil! De gracieuse hal, open aan alle zijden,

Onze Eeuw. Jaargang 4

371
luchtig en licht, wordt gedragen door slanke zuiltjes; daarboven prijkt, rondloopend
onder het lage dak, het verrukkelijke breede terra-cotta fries: de Zeven werken van
barmhartigheid. Eene serie geestige tooneelen uit het 16e eeuwsche leven: aardige
donkerbruine en witte figuurtjes op matblauwen grond, of (fraaier) donkerbruin en
blauw op witten grond. Een enkel relief, het laatste, veel later bijgevoegd, vertoont
andere kleuren: figuren in roodbruin en oranje op een groen fond, fletscher van toon,
fletscher ook van teekening. Ook dit relief is nog fraai en krachtig: alles wat de 17e
eeuw leverde is voortreffelijk, verzwakte naklank toch van de kerniger impulsie, die
de 16e eeuw had ontvangen door de studie der oude kunst.
Machtige invloed van de eeuwig jeugdige klassieke oudheid, waaraan het zwakkere
nageslacht, als de smaak ontaardt en de stijl verwildert, altijd weder nieuwe motieven
ontleent van strengheid, door vroolijkheid getemperd! Als de kunstrichting, die
eenmaal de machtige hal van het Palazzo del Podestà schiep, is afgeleefd en verzwakt,
dan breekt in Italië, de eeuwige bron van het schoone, eene nieuwe richting zich
baan, en schept monumenten, die verrassen en boeien door iets geheel nieuws, door
de frischheid der jeugd. Open en luchtig staat daar reeds vier eeuwen de loggia van
het hospitaal van Pistoja; helder en blijde prijken daarboven de geestige figuren van
D e l l a R o b b i a 's kunstvaardige hand. Vier eeuwen staan ze daar; de tijd heeft ze
ontzien: nog stralen ze u tegen in kleurige schittering, - beeld van den tijd, toen van
Italië uit de nieuwe stijl zijn triomftocht begon door Europa, om overal nieuw licht
te brengen en nieuw leven, toen het oude leven neigde ten ondergang.
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De arbeidsovereenkomst der dienstboden
Door Jhr. Mr. H. Smissaert.
Wanneer iedere belanghebbende tevens was een belangstellende en wanneer elke
belangstellende zich eenige moeite wilde getroosten om na te gaan wat voor hem te
weten gewichtig is, dan zoude zeker in zeer breede kringen met aandacht kennis zijn
genomen van het op 28 Januari l.l. verschenen ontwerp van wet tot regeling der
arbeidsovereenkomst ook van dienstboden, een regeling, die bestemd is in de plaats
te treden der bepalingen, neergelegd in de artt. 1637-1639 van ons Burgerlijk
Wetboek. Dat de vraag, inhoever deze wijziging van ons ‘dienstboden-recht’
ingrijpend en een verbetering zal blijken te zijn, inderdaad voor zeer velen in den
lande van overwegend belang mag worden geacht, volgt reeds uit het feit dat er ten
onzent over het jaar 1902 waren 20827 vrouwelijke dienstboden van 18-20 en 66416
van 21 jaar en daarboven, in totaal dus (ongerekend de huisbedienden beneden 18
jaar) 87243 personen, waarbij men nog kan voegen 5172 mannelijke huisbedienden,
koetsiers, stalknechts enz. De ‘Jaarcijfers’, waaraan deze opgave is ontleend, leeren
ons voorts dat er (mede over 1902) waren 43144 personen of gezinnen, die één
dienstbode (1ste klasse van 21 jaar of ouder) hielden; 8346 met 2 dergelijke
dienstboden; 1864 met 3; 584 met 4; 270 met 5; 139 met 6; 56 met 7; 32 met 8; 12
met 9 en
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eindelijk 25 personen of gezinnen, die 10 of meer dienstboden hielden.
Blijkt uit deze gegevens reeds voor hoe breede lagen onzer maatschappij de regeling
der verhouding tusschen deze ‘werkgevers’ en ‘arbeiders’ een zaak van practisch
belang is, toch is er reden te over om aan te nemen dat slechts zeer weinigen van de
zeer vele belanghebbenden kennis hebben genomen van die regeling. Noch in de
kringen der ‘mevrouwen’, noch in die der dienstboden behoort de lezing der
wetsvoordrachten, welke bij de Staten-Generaal worden ingediend, tot de dagelijksche
lectuur; de eersten zouden zichzelven bovendien wellicht niet dadelijk herkennen in
de door het ontwerp genoemde ‘werkgevers’, de laatsten niet aanstonds bevroeden
dat zij de ‘arbeiders’ zijn, waarvan in de artikelen wordt gesproken. Doch ook was
de qualificatie voor iedereen duidelijk geweest, dan nog zouden de andere ‘technische’
termen, als ‘eenzijdige verbreking’ enz. de lezeressen allicht hebben afgeschrikt.
Het schijnt dus geen overbodig werk, waar dit ontwerp voor zoovelen van zoo
groot belang en tevens waarschijnlijk van zoo geringe bekendheid is, na te gaan wat
de voorgestelde wijziging inhoudt en vooral ook, waarop zij in de praktijk
vermoedelijk zal neerkomen.
Vooraf echter moge omtrent dit laatste punt een meer algemeene opmerking worden
gemaakt. De ‘overeenkomst’ tusschen de mevrouw en haar dienstbode is er een van
zeer bijzonderen aard: bij geen andere overeenkomst (koop, huur enz.) staan ‘partijen’,
die haar aangaan, tot elkaar in zoo nauwe aanraking, in zoo voortdurende,
dagelijksche, persoonlijke betrekking als juist hier. Maar daaruit volgt dan ook dat
juist hier tal van vragen zullen rijzen, waarop van den wetgever geen beslissing kan
worden verwacht; hier toch ontstaan over en weer allerlei zedelijke verplichtingen,
waaromtrent de wetgever zich wel door een declamatie kan uitspreken, maar waarvan
hij de behoorlijke nakoming niet kan waarborgen door een stellige wetsbepaling,
allerminst wel door straf te stellen op de overtreding.

Onze Eeuw. Jaargang 4

374
Zoo zal dus altijd op dit bijzonder gebied de invloed van den wetgever uitteraard
beperkt zijn; toch kan een regeling als de ontworpene veel nut stichten. De thans op
dit stuk geldende artt. 1637-1639 van het Burgerlijk Wetboek zijn uiterst sober: het
ligt trouwens voor de hand, dat men in drie artikelen niet de rechten en verplichtingen
van ‘werkgevers’ en ‘arbeiders’ (mevrouwen en dienstboden) volledig kan regelen;
die schromelijke onvolledigheid nu moest natuurlijk leiden tot even groote
onzekerheid ten aanzien van allerlei belangrijke aangelegenheden. Welnu, de zooveel
uitvoeriger regeling, thans ontworpen, zal in vele gevallen een einde maken aan den
heerschenden twijfel; het zal voortaan voor elk geval vaststaan wat de bedoeling des
wetgevers is geweest. En daarmee is reeds veel gewonnen, al blijft de vraag over in
hoever in de praktijk van het dagelijksch leven met die bedoeling des wetgevers
feitelijk rekening zal worden gehouden. Het is immers mogelijk en het geval zal zich
zeker vaak voordoen, dat een toepasselijke wetsbepaling door ‘partijen’ eenvoudig
niet wordt toegepast.
Het ontwerp bevat voorschriften en regelen, die onderscheiden worden als
‘aanvullend’ of ‘dwingend’. De ‘aanvullende’ regelen dienen om aan te vullen de
leemten, die de contractanten mochten hebben gelaten bij het vaststellen der
wederzijdsche rechten en plichten; hebben zij b.v. wel de hoegrootheid van het loon
vastgesteld, doch niet: wanneer dat zou worden uitbetaald, dan vindt men in de wet
regels daaromtrent, die dus gelden zullen wanneer partijen daarvan niet zijn
afgeweken. - De ‘dwingende’ bepalingen dwingen partijen zich te onthouden van
bepaalde afspraken, welke de wetgever ongewenscht acht; hij verbiedt dus bepaalde
regelingen door ze reeds vooraf nietig te verklaren; hij beperkt dus de vrijheid van
de contracteerenden binnen zekere door hem getrokken grenzen. ‘Gij moogt’ - zoo
b.v. spreekt hij tot partijen - ‘gij moogt wel afspreken dat in sommige gevallen een
van u beiden een boete zal moeten betalen, maar die afspraak
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moet dan in den door mij vastgestelden vorm worden gemaakt en ik duld ook geen
hoogere boeten dan tot zeker door mij bepaald bedrag.’
Het scheen noodig dit punt voorop te stellen om reeds aanstonds te doen zien dat
en waarom verschillende artikelen van het ontwerp voor de praktijk der betrekking
tusschen mevrouwen en dienstboden niets of niet veel zullen beteekenen. Wat toch
is de zaak? Er zal heden ten dage wel niemand te vinden zijn, die - bij het ‘huren’
van een dienstbode - een schriftelijk stuk opmaakt, waarin hij zijn eigen rechten en
verplichtingen tegenover de dienstbode en ook de rechten en verplichtingen van deze
tegenover hem boekstaaft om dan dit document zelf te onderteekenen en aan de ander
ter onderteekening voor te leggen. Nu, het ontwerp eischt ook niet dat dit voortaan
zal gebeuren: mondeling, gelijk tot nog toe gebruikelijk was, zal de zaak ook onder
de werking dezer wet kunnen worden afgedaan. M a a r - zegt het ontwerp - wanneer
gij mondeling alles afdoet, dan kunt gij ook verschillende bijzondere afspraken, die
overigens wel mogelijk en wel geoorloofd zijn, niet maken, want voor die bijzondere
afspraken eisch ik den schriftelijken vorm. - De wetgever had ongetwijfeld goede
redenen om te vorderen dat sommige speciale bepalingen niet maar mondeling
mochten, doch schriftelijk moesten worden vastgesteld. Doch het is duidelijk dat hij
door dien eisch feitelijk al zulke afspraken stelt buiten de praktijk van de betrekking
tusschen deze ‘werkgevers’ (mevrouwen) en deze ‘arbeiders’ (dienstboden). In theorie
is het zeker denkbaar dat er schriftelijke dienstcontracten gemaakt zullen worden,
doch waarschijnlijk is het allerminst en - geschiedt het niet - dan vallen daardoor
geheele reeksen belangrijke wetsbepalingen buiten de praktijk. Het ontwerp zegt b.v.
dat het loon van de niet- inwonende dienstbode (behalve, natuurlijk, in geld) ook
kan worden bepaald in voedsel, in het gebruik en genot van vuur en licht, in kleeding
en ook in ‘onderricht’; maar bij dit laatste wordt bepaald, dat - wanneer de
nietinwonende dienstbode voor een deel haar loon in den vorm
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van onderricht zal krijgen - dit punt vooraf schriftelijk moet zijn vastgesteld. Nu
schijnt het ons onbetwijfelbaar dat deze eisch van den schriftelijken vorm tengevolge
zal hebben dat zoodanige afspraak nooit wordt gemaakt of liever: dat zij wel gemaakt
wordt, maar dan mondeling als tot nog toe, dus in een vorm, dien de wet niet toelaat.
En wordt dan - wat ook al niet zeer waarschijnlijk is - de rechter ooit geroepen over
een daaruit voortvloeiend geschil uitspraak te doen, dan zal hij deze afspraak nietig
verklaren (omdat geen schriftelijk stuk kan worden overgelegd). Genoeg om te doen
zien dat de wetsbepaling omtrent het onderricht van niet-inwonende dienstboden als
deel van hun loon voor de praktijk geen waarde heeft. - Telkens weer zullen wij
trouwens bij het verder onderzoek van het ontwerp stuiten op dien eisch van
schriftelijken vorm; het zal dan genoeg zijn naar het boven aangevoerde te verwijzen
om er aan te herinneren dat daardoor voor de praktijk aan deze bepalingen geen
beteekenis kan worden toegekend.
Een bepaling, waarin het ontwerp afwijkt van het tot nog toe geldend recht, is
deze: dat de gehuwde vrouw als dienstbode zich mag verbinden zonder dat haar man
daartoe zijn toestemming geeft. Doch - zooals de Minister zelf zegt - deze regeling
komt overeen met de heerschende praktijk, m.a.w. geregeld placht tot nog toe buiten
de wet om de gehuwde vrouw zich als arbeidster in 't algemeen of ook als dienstbode
te verhuren zonder vooraf haar man daarin te kennen; van zijn kant placht de man
daarin te berusten en niemand dacht er aan zoodanige overeenkomst nietig te doen
verklaren omdat de toestemming van den man had ontbroken. Zal nu voortaan die
toestemming onnoodig zijn, dan zal dit voor de praktijk dus geen verschil maken.
Vrijwel hetzelfde zal gelden ten aanzien van minderjarigen. Het ontwerp stelt den
eisch dat de minderjarige worde gemachtigd door zijn wettelijken vertegenwoordiger
(vader, voogd enz.). Maar, wel voorziende dat zoodanige machtiging trots dien
wettelijken eisch in de praktijk veelal
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zal uitblijven, heeft de ontwerper daaraan toegevoegd dat ook zonder de machtiging
toch wel een regelmatige toestand kan geboren worden. Wanneer n.l. een minderjarige
geen machtiging van zijn vader of voogd heeft gevraagd of verkregen en hij heeft
zich toch verhuurd en hij heeft reeds veertien dagen bij den ‘werkgever’ arbeid
verricht zonder dat de vader of voogd zich daartegen heeft verzet, dan is de zaak
evengoed in orde als wanneer hij naar den eisch der wet dadelijk gemachtigd was
geweest. Nu weet men, dat tot nog toe minderjarigen zich veelal tot een dienst
verbinden zonder ‘machtiging’ van vader of voogd en dat dezen niet gewoon zijn
daartegen op te komen. Het eenige onderscheid zal dus dit zijn, dat - wanneer het
ontwerp wet is - een vader of voogd, wiens machtiging niet gevraagd of verkregen
is, binnen veertien dagen zal moeten vragen dat de rechter aan de onregelmatige
verbintenis een einde make. Intusschen is het niet gebruikelijk hier de tusschenkomst
van den rechter in te roepen; heeft de vader bezwaar tegen den dienst van den
minderjarige, dan maakt hij zelf daaraan een einde. Zoo gaat het thans en zoo zal het
wel blijven gaan.
Belangrijker schijnt de te verwachten wijziging ten aanzien van den hand- of
godspenning. Het Burgerlijk Wetboek laat zich daar niet over uit en de regelen, die
thans daaromtrent gelden, berusten dus niet op wetsbepalingen, doch op gewoonte
en gebruik. De gewoonte en het gebruik dan brengen thans mee dat, wanneer een
godspenning is gegeven en aangenomen als tastbaar bewijs dat men zich over en
weer heeft verbonden, die verbintenis toch weer kan worden verbroken door de
mevrouw, zoo zij den penning laat behouden, door de dienstbode, zoo zij het geld
terug geeft. Hiertegen nu verzet zich het ontwerp: het bepaalt nadrukkelijk dat men
niet weer van elkaar af is door het laten houden of teruggeven van de handgift. En
deze wijziging schijnt niet onbelangrijk. Doch is het meer dan schijn? Stel dat nu in
strijd met de bepalingen der wet een dienstbode haar penning terugbrengt, wat dan?
Haar ‘verbintenis’ is daarmee niet te niet gedaan; zij heeft
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zich schuldig gemaakt aan wat het ontwerp noemt ‘eigenmachtige verbreking der
dienstbetrekking’ en zij is deswege aan de andere partij een schadeloosstelling
verschuldigd. Maar is het nu te gelooven dat de mevrouw, aan wie de godspenning
teruggegeven is, zich grondend op de bepalingen der wet, schadeloosstelling gaat
vorderen van de dienstbode? In theorie is zeker ook dit denkbaar, maar in de praktijk?
Weinig minder onwaarschijnlijk is het tegenovergestelde geval, dat de dienstbode,
aan wie gezegd is dat zij de handgift behouden kan doch dat van haar diensten geen
gebruik zal worden gemaakt, van de mevrouw in quaestie een schadeloosstelling
vorderen gaat. Doch wanneer noch het een noch het ander geschiedt, wanneer dus
de straf op de door den wetgever afgekeurde praktijk uitblijft, dan zal die praktijk
zich handhaven en het verbod des wetgevers zal een doode letter blijven.
Er is ten aanzien van dit punt in het ontwerp nog eene bepaling, welke afwijkt van
het geldend gebruik. Volgens dit laatste kan de dienstbode, die toch liever niet in
den dienst wil treden, waartoe zij zich verbonden had, maar die toch ook niet de 5
pCt., haar bij voorbaat geschonken, terug wil geven, zich redden door (zooals het
heet) den godspenning te gaan verdienen, d.i. door in dienst te gaan doch na drie
dagen of langer den dienst weer te verlaten. (Veelal is de mevrouw op een dergelijke
tijdelijke betrekking niet gesteld en ontslaat de dienstbode daarvan door haar
eenvoudig den penning te laten behouden). Het ontwerp nu kent een zoodanig
‘verdienen’ van den godspenning niet; het bepaalt echter dat, wanneer een dienstbode
zich verbonden heeft voor meer dan drie maanden (of wel voor onbepaalden tijd) en
zij verlaat den dienst na verloop van drie maanden (of korter tijd), alsdan de
godspenning - dien zij vooraf immers had gekregen - kan worden afgehouden van
het haar toekomend loon. Deze regel is nieuw, doch vindt in zeker opzicht een
aanknoopingspunt in het nu geldend gebruik: de gewoonte toch brengt thans mee
dat dienstboden met Nieuwjaar enz. ‘wenschen’, waarmee dan stilzwijgend te kennen
gegeven wordt dat zij
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van haar kant verlangen in den dienst te blijven; heeft de dienstbode met Nieuwjaar
‘gewenscht’ en de Nieuwjaarsfooi ontvangen, doch zegt zij niettemin met 1 Februari
den dienst op tegen 1 Mei, dan is zij volgens usance verplicht - gelijk meer dan eens
ook de rechter besliste - de fooi terug te geven. In deze gevallen is dus, zooals men
ziet, wel niet sprake van een bij het sluiten, maar dan toch van een bij de
vermoedelijke voortzetting van den dienst gedane gift, welke moet worden ‘verdiend.’
De nieuw-ontworpen regel steunt dus op hetgeen reeds gebruikelijk is ten aanzien
van Nieuwjaars- en kermisfooien. Dat die nieuwe regel overigens veel beteekent,
zal wel niemand willen beweren.
Verder het ontwerp doorlezend, ontmoet men eenige bepalingen, welke ook op
dienstboden wel betrekking hebben, doch voor dezen van geen of gering practisch
belang zullen zijn: zoo de regel, waarin de wetgever uitmaakt op welk loon iemand
aanspraak heeft, wanneer niet vooraf zeker loon is vastgesteld: het is duidelijk dat
juist omtrent dit punt (de hoegrootheid van het loon) meer dan omtrent eenig ander
punt dadelijk een ondubbelzinnige afspraak tusschen de meesteres en de dienstbode
pleegt te worden gemaakt; zoo ook de bepaling, inhoudend het verbod van
zoogenaamde ‘gedwongen winkelnering’, een misbruik waarvan, voor zoover ons
bekend, niet dienstboden gewoonlijk de slachtoffers zijn.
Wij zijn nu genaderd tot de regelen omtrent het ‘reglement.’ Het ontwerp bepaalt
dat de ‘werkgever’, dus in ons geval de mevrouw, onder zekere voorwaarden bevoegd
is een reglement te maken, aan welks bepalingen de arbeider (dienstbode) zal zijn
onderworpen. Zoodanig reglement nu moge denkbaar zijn b.v. voor de bedienden in
een groot hotel - men kan zich kwalijk voorstellen een huisvrouw, die voor het richtig
bestier van haar huishouden allerlei regelen op schrift brengt (want de schriftelijke
vorm is hier vereischt), naar welke regelen de een of twee dienstboden zich hebben
te gedragen. En mocht de lust daartoe ooit bij een huisvrouw opkomen, dan zijn de
verdere
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bepalingen van het ontwerp op dit stuk van dien aard, dat haar wel heel spoedig die
lust weer vergaan zal: niet slechts moet de dienstbode, wil het reglement voor haar
verbindend zijn, vooraf verklaard hebben zich daarmede te vereenigen; niet alleen
moet een volledig exemplaar daarvan gratis door of vanwege de huisvrouw aan de
dienstbode zijn verstrekt; (het een en het ander is practisch niet bezwaarlijk); - maar:
een door de mevrouw onderteekend volledig exemplaar moet door haar of van
harentwege ter griffie van het kantongerecht voor een ieder ter inzage zijn neergelegd.
Nu behoeft men wel geen groot profeet te zijn om te durven voorspellen dat onze
huismoeders dezen laatsten eisch nooit zullen willen vervullen. En - daar zonder die
vervulling het reglement ook niet verbindend is - zullen zij op dien grond reeds afzien
van een mogelijk voornemen om den ‘arbeid’ in haar huishouden te reglementeeren.
Werd in den aanhef dezer beschouwingen door ons reeds opgemerkt dat
verschillende afspraken, tusschen de mevrouwen en de dienstboden volgens het
ontwerp veroorloofd, practisch niets beteekenen zullen omdat die afspraken slechts
dan veroorloofd en alleen dan geldig zijn, wanneer zij gemaakt zijn in een schriftelijke
overeenkomst; dezelfde opmerking kan gelden ten aanzien van het reglement: zoo
men geen schriftelijke overeenkomst wil maken, kan men de bijzondere afspraken,
welke het ontwerp toelaat, neerleggen in een reglement; doch daar ook dit reglement
een schriftelijk stuk moet zijn (bovendien, gelijk wij zagen, ter griffie gedeponeerd!)
is er ook langs dezen weg voor die speciale regelingen geen ruimte.
Het is juist op dezen grond dat hetgeen het ontwerp vaststelt ten aanzien van
boete-oplegging voor de praktijk der dienstboden-overeenkomst waardeloos zal
blijken. Kan men zich veel eerder een huisvrouw denken, die boeten stelt bv. op het
breken, op telaat komen en andere dergelijke overtredingen, dan een, die een
reglement uitvaardigt, - het ontwerp verwijst ook de boeten naar het gebied der
onwaarschijnlijkheden door ze aan het reglement vast te
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koppelen: de boete toch moet gesteld zijn op de overtreding van de bepaling van een
reglement en in dat reglement moet de boete zijn aangegeven. En daar nu, zooals
gezegd, de praktijk wel geen dienstboden-reglementen zal kennen, zal zij het ook
zonder boete-bepalingen moeten doen. 't Is waar, een reglement is voor de geldigheid
van boetebepalingen niet volstrekt onmisbaar; zij kunnen ook in de overeenkomst
worden vastgesteld, maar deze moet alsdan schriftelijk zijn aangegaan; men ziet dus
dat deze tweede mogelijkheid voor de praktijk al even onvruchtbaar zijn zal als de
eerste. Doch ook al werden deze bezwaren overwonnen, al ging een huisvrouw er
toe over een reglement voor haar dienstboden uit te vaardigen of een schriftelijke
overeenkomst met haar aan te gaan om aldus tot het stellen van boete-bepalingen te
kunnen geraken, dan nog zou het ontwerp aan de toepassing van zoodanige bepalingen
vele bezwaren in den weg leggen: de huisvrouw zou natuurlijk het bedrag der
opgelegde boeten willen afhouden van het aan de dienstbode toekomend loon, doch
wilde zij daartoe bevoegd zijn, dan zou zij bij het opleggen van een boete telkens
aan de dienstbode een schriftelijk bewijs moeten afgeven, waarop vermeld stond:
het bedrag der boete, den tijd waarop, de reden waarom en de bepaling (van reglement
of overeenkomst) op grond waarvan de boete is opgelegd!... Genoeg reeds om te
doen zien dat ook dit instituut aan de praktijk der dienstboden-overeenkomst
voorbijgaat.
Bij het volgend punt: de verplichtingen van den werkgever (huisvrouw) ten aanzien
der betaling van het loon, zijn er echter eenige nieuwe bepalingen, welke ook voor
de arbeidsovereenkomst van dienstboden van wezenlijk belang zijn. Vooreerst treft
men hier den regel aan, dat het loon, wanneer het is vastgesteld per uur, dag, week,
maand, kwartaal enz., verschuldigd is van den eersten dag tot den laatsten, dus van
den dag, waarop de dienst is begonnen tot den dag, waarop de dienst is geëindigd.1)

1) Het betreft hier, gelijk men ziet, de vraag over hoeveel tijd het loon is v e r s c h u l d i g d ;
een ander punt is: op welken tijd het loon is verschuldigd, d.w.z. wanneer het loon moet
worden u i t b e t a a l d .
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Het is duidelijk dat deze bepaling vooral dan van beteekenis is, wanneer er
tusschentijds een einde komt aan den dienst, bv. midden in een kwartaal, terwijl de
dienstbode geregeld aan het einde van elk kwartaal haar loon kreeg. In hoever nu is
deze bepaling nieuw? Het Burgerlijk Wetboek zegt in een van de drie artikelen, die
over dienstboden handelen, dat wanneer dienstboden binnen den bepaalden of
gewonen huurtijd den dienst zonder wettige redenen verlaten, zij ‘het verdiende loon’
verbeuren, d.w.z. het sedert de laatste betaling verdiende loon, zoodat dus een
dienstbode, die in den loop van een kwartaal zonder geldig motief den dienst verlaat,
geen betaling ontvangt over de dagen, waarop zij in dat aangevangen kwartaal nog
gediend had. Volgens het ontwerp nu zal zij in dit geval aanspraak hebben op loon
‘tot op den dag’, gelijk het Burgerlijk Wetboek thans reeds toekent aan de dienstbode,
die door den ‘meester’, zonder dat deze daarvoor redenen aanvoert, wordt
weggezonden; volgens art. 1639 B.W., toch moet de meester in zoodanig geval aan
de dienstbode zekere schadeloosstelling voldoen (n.l. het loon over zes weken)
‘behalve het verschenen loon’, onder welke laatste uitdrukking het loon tot op den
dag pleegt te worden verstaan. - De praktijk brengt bovendien thans reeds mede dat,
wanneer aan den dienst tusschentijds met onderling goedvinden een einde wordt
gemaakt, de vertrekkende dienstbode het loon tot op den dag krijgt. De regel van het
ontwerp, dat het loon ‘van dag tot dag’ verschuldigd is, zal dus slechts een verandering
brengen in die gevallen, waarin zonder geldige redenen door de dienstbode een einde
aan de dienst wordt gemaakt.
Belangrijker zijn de consequenties van andere bepalingen in het ontwerp, die ook
over het verschuldigde loon handelen. Geen loon zal verschuldigd zijn voor den tijd
gedurende welken de dienstbode niet als zoodanig is werkzaam geweest. Nieuw is
deze bepaling slechts in zoover als tot nog toe een zoo stellige uitspraak van den
wetgever op dit stuk voor de dienstboden-overeenkomst ontbrak, doch ook zonder
die uitspraak werd en wordt ook
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thans reeds aangenomen dat deze regel geldt. Maar het ontwerp voegt aan dien regel
twee beperkingen, twee uitzonderingen toe, welke de aandacht verdienen.
Noemen wij eerst de tweede: de dienstbode verliest, hoewel zij als zoodanig niet
werkzaam geweest is, haar aanspraak op het loon niet, wanneer zij wel bereid was
geweest de gebruikelijke werkzaamheden te verrichten, maar de andere partij (haar
mevrouw) daarvan geen gebruik heeft gemaakt. Wil men zich dezen regel practisch
toegepast denken, dan stelle men het geval, dat een familie op reis gaat doch niet aan
de dienstbode den dienst opzegt. Bracht ook thans reeds het gebruik - gelijk volkomen
verklaarbaar en billijk is - mede dat ook over dien ongevraagden vacantietijd loon
aan de dienstbode wordt uitbetaald, het ontwerp maakt van dit gebruik een met
zooveel woorden in de wet vastgestelden regel. - In dit verband moet nog een andere
bepaling uit het ontwerp worden genoemd: wanneer de mevrouw tijdelijk verhinderd
is aan de dienstbode kost, inwoning enz. te verschaffen (hetgeen als een deel van
haar loon wordt aangemerkt) en wanneer die verhindering niet het gevolg is van een
aan de dienstbode op haar verzoek verleend verlof, dan moet aan de dienstbode een
vergoeding voor dat gemis worden betaald; indien het bedrag van die vergoeding
niet vooraf reeds bepaald was (n.l. bij de overeenkomst, wat wel zeer zelden het
geval zal zijn), dan beslist het plaatselijk gebruik over de vraag hoeveel
schadeloosstelling moet worden gegeven. - Men ziet dat de wet hier vaststelt wat
reeds als het geven van ‘kostgeld’ gewoonte was: gaat de familie op reis en wordt
de dienst niet opgezegd, dan moet aan de dienstbode kostgeld worden gegeven; dit
is dus niet noodig, wanneer de dienstbode zelve eenigen tijd vrijaf vraagt b.v. om
haar elders gevestigde familie te gaan bezoeken.
De andere uitzondering op den regel, dat wie niet werkt ook niet zal eten d.w.z.
dat wie niet als dienstbode in functie is, daarvoor ook geen loon krijgt, is deze: het
loon is toch wel verschuldigd, wanneer de dienstbode verhinderd was den arbeid te
verrichten wegens ziekte, mits
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deze ziekte niet veroorzaakt zij door opzet (dus willens en wetens) of door
onzedelijkheid. Het spreekt echter van zelf dat de verplichting tot betaling van loon
ook bij ziekte niet langer duurt dan over den tijd, dat de dienst voortduurt, m.a.w.
wanneer er geen uitzicht is op vrij spoedig herstel, zal de mevrouw - door de wet
verplicht om aan de zieke dienstbode het loon te betalen - allicht haar den dienst
opzeggen; zoodra deze dan den dienst verlaat, eindigt de verplichting.
Het ontwerp bevat nog eene bepaling, welke gevoeglijk hier kan worden besproken:
wanneer de (inwonende) dienstbode getroffen wordt door een ziekte of ongeval,
moet de ‘werkgever’ (mevrouw) voor haar behoorlijke verpleging en geneeskundige
behandeling zorg dragen, voorzoover daarin niet voorzien is ‘uit anderen hoofde’
(b.v. doordat de dienstbode lid is van een ziekenfonds); de mevrouw mag niet de
kosten der eerste zes weken op de dienstbode verhalen, indien althans niet de ziekte
(of het ongeval) het gevolg is van een lichaamsgebrek, dat de dienstbode voor haar
willens en wetens bij de indiensttreding had geheim gehouden of indien althans niet
de ziekte of het ongeval willens en wetens of door onzedelijkheid van de dienstbode
is veroorzaakt. In deze twee laatste gevallen mag de mevrouw dus wel de kosten der
eerste zes weken op de dienstbode verhalen, maar zij blijft ook dan verplicht voor
behoorlijke verpleging en geneeskundige behandeling zorg te dragen. - In hoever
wordt door deze wetsbepalingen iets ingevoerd, dat heden ten dage niet reeds
gebruikelijk was? De Minister zegt dat het onzeker is (onder de nu geldende
bepalingen), welke aanspraken een dienstbode in dergelijke gevallen kan doen gelden;
‘de practijk is zeer verschillend.’
Volledigheidshalve moet hier nog één punt worden vermeld: behalve bij ziekte
beurt de dienstbode haar gewone loon ook (volgens het ontwerp), wanneer zij
verhinderd is als zoodanig werkzaam te zijn ‘wegens een door wet of overheid zonder
geldelijke vergoeding opgelegde verplichting.’ Van veel belang schijnt deze bepaling
ons niet; de Minister wijst er op dat zij niet van toepassing zal zijn,
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indien zoodanige verplichting vervuld kan worden in den vrijen tijd van de dienstbode,
‘gelijk in de meeste gevallen de uitoefening van de stembevoegdheid,’1) verplichting
tot aangifte bij den burgerlijken stand enz.; ook niet: indien van overheidswege een
vergoeding wordt gegeven, gelijk de militaire dienst of de verschijning voor den
rechter als getuige. - Men ziet uit deze voorbeelden reeds dat de toepassing dezer
bepaling niet veelvuldig zal voorkomen en dan nog meestal uitsluitend ten aanzien
van mannelijke bedienden; men kan hierbij ook nog opmerken dat veelal de
noodzakelijkheid der vervulling van militairen dienst b.v. door den huisknecht zal
leiden tot opzegging van den dienst, wanneer zijne diensten als zoodanig niet
gedurende geruimen tijd kunnen worden ontbeerd.
Ten slotte moge hier nog worden aangestipt dat het ontwerp de bovenstaande
bepalingen omtrent het verschuldigde loon vaststelt als regelen van ‘dwingend recht’,
hetgeen dus beteekent dat men niet daaromtrent iets anders kan afspreken: zoodanige
afspraak erkent de wetgever niet; hij verklaart die eens en voor al nietig.
Verschillende bepalingen omtrent de betaling van loon kunnen wij voorbijgaan
als van geen belang voor de praktijk der dienstbodenovereenkomst. En wat het
ontwerp bepaalt omtrent den tijd, waarop het loon moet worden voldaan, sluit zich
volkomen aan bij hetgeen reeds nu als gewoonte geldt: is het loon bij de week of
korter vastgesteld, dan moet het ten minste éénmaal per week worden betaald; is het
vastgesteld per tijdruimte gelegen tusschen eene week en eene maand, dan moet het
ten minste éénmaal in die tijdruimte worden voldaan; loon per maand moet ten minste
éénmaal per maand en loon dat bij langeren tijd dan eene maand is vastgesteld moet
ten minste éénmaal per kwartaal betaald worden.
Een nieuwigheid geeft het ontwerp door te bepalen dat: indien het loon niet uiterlijk
den derden dag na den boven aangewezen termijn betaald is, daarvoor een vergoeding

1) Aldus de Minister. Doch is de uitoefening van deze bevoegdheid wel de vervulling van een
verplichting?

Onze Eeuw. Jaargang 4

386
ten bedrage van 5% voor den 4den tot den 8sten dag en 1% voor elken volgenden
dag is verschuldigd, totdat de vergoeding 50% (dus de helft van het oorspronkelijk
verschuldigd loon) heeft bereikt. Maar zal deze nieuwe bepaling in de praktijk vaak
worden toegepast?
Van nog minder waarde voor die praktijk schijnen ons de regelen, die het ontwerp
geeft ten aanzien van ‘schuldvergelijking;’ onder zekere voorwaarden zal op het loon
kunnen worden gekort het bedrag van schulden, die de dienstbode tegenover den
werkgever (mevrouw) heeft aangegaan. Doch wanneer men nagaat welke schulden
volgens het ontwerp hiervoor in aanmerking komen, dan zal men zien dat de practische
beteekenis dezer bepalingen voor de dienstboden-overeenkomst uiterst gering is.
Niet minder negatief schijnt de beteekenis der regelen in het ontwerp, welke aan
het ‘staangeld’ (décompte) zijn gewijd: de werkgever is bevoegd te bedingen dat hij
een zeker bedrag op het loon zal inhouden om daaruit eventueel door den arbeider
verschuldigde schadevergoeding te verhalen; terwijl bij elke loonbetaling niet meer
dan het 1/5 van het alsdan verschenen loon mag worden ingehouden, zal het totaal
niet meer mogen bedragen dan het wettelijk beloop der schadeloosstelling, die
verschuldigd is wanneer de arbeider zonder geldige redenen tusschentijds den dienst
verlaat. Het behoeft wel geen betoog waarom zoodanig staangeld een, ook ten onzent
reeds vrij vaak deugdelijk gebleken, middel is ter voorkóming van werkstaking of
in 't algemeen van tusschentijdsche verbreking der dienstbetrekking zonder gegrond
motief. Volkomen terecht is erop gewezen dat de economisch-zwakkere juist als
zoodanig sterker is dan zijn wederpartij, wanneer er van schade vergoeden sprake
zal zijn: de executie van het tegen een arbeider verkregen vonnis biedt zoo geringe
kans op succes, dat daarvan reeds bij voorbaat pleegt te worden afgezien en men
daarom zelfs niet poogt een vonnis tegen hem te verkrijgen. Aan die feitelijke
onaantastbaarheid van den economisch-zwakke maakt het (vóór bijna dertig jaar
door mr. Ve e g e n s reeds aanbevolen) instituut van het staangeld

Onze Eeuw. Jaargang 4

387
een einde: wat de arbeider eventueel aan schadevergoeding verschuldigd zal zijn,
dat wordt door inhouding op het loon van den aanvang af als een cautie bij den
werkgever gedeponeerd en blijft daar berusten totdat het òf zijn waarborgfunctie
vervult òf die vervulling zeker en vast ondenkbaar is. Er zou zeker ook in de praktijk
der dienstboden-overeenkomst voor toepassing van dit even eenvoudig als billijk en
doeltreffend middel alleszins ruimte zijn, doch ook hier heeft de ontwerper (om
misbruiken te voorkómen) bepaald dat een afspraak tot het inhouden van zoodanig
staangeld slechts gemaakt mag worden òf bij schriftelijke overeenkomst òf bij
reglement, en voorts: dat ook de inhouding telkens moet geschieden tegen schriftelijk
bewijs. Men kan toestemmen dat deze eischen inderdaad behoorden te worden gesteld,
doch het schijnt evenzeer onbetwijfelbaar dat die eischen tevens de hier verleende
bevoegdheid maken tot een voor de praktijk der dienstboden-overeenkomst doode
letter: men kan zich - meenen wij - zeer moeilijk een huisvrouw denken, die bij het
huren van een dienstbode met haar schriftelijk overeenkomst dat telkens 1/5 van het
loon tot op het wettelijk totaal voor eventueele schadeloostelling zal worden
ingehouden; een enkelen maal moge zoodanige schriftelijke afspraak worden gemaakt,
regel zal dat wel nimmer worden. En wanneer zoo iets niet regel wordt, draagt de
uitzondering altijd het hatelijk karakter van een bijzonderen maatregel, wegens
bijzonder wantrouwen genomen.
Het ontwerp somt nog meer verplichtingen van den ‘werkgever’ (huisvrouw) op,
zegt ook welke verplichtingen op de dienstbode rusten; dit alles echter komt beter
ter sprake, wanneer de vraag aan de orde wordt gesteld: wat ‘grondige’1) redenen zijn
om tusschentijds de dienstbode weg te zenden of voor deze om den dienst te verlaten.
Daarover straks. Doch thans reeds moet op eene nog niet genoemde verplichting der
huisvrouw worden gewezen: zij moet aan de dienstbode, wanneer deze haar dienst
verlaat,

1) Het Ontwerp spreekt van ‘grondige’ redenen, terwijl klaarblijkelijk gedacht is aan ‘gegronde’
of aan ‘geldige’ redenen.
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een getuigschrift geven; (zij behoeft dit slechts dan niet te doen, als de dienstbode
tusschentijds zonder geldige redenen uit den dienst is weggeloopen en geen
schadeloosstelling daarvoor betaald heeft). - Is deze verplichting tot het geven van
een getuigschrift nieuw? Ja, in zoover als naar de opvatting van sommige rechterlijke
colleges onder het nu geldend recht een aanspraak van de dienstbode op zoodanig
document niet wettelijk erkend is. Het ontwerp sluit hier dus twijfel uit; het regelt
voorts dit punt op een wijze, die de moeite loont even daarbij stil te staan.
Vooreerst kan men opmerken dat volgens het ontwerp het getuigschrift aan de
dienstbode moet worden uitgereikt, dus niet aan een huisvrouw, die voornemens is
haar in dienst te nemen en nu zich zekerheid wil verschaffen omtrent haar
eigenschappen en bekwaamheden. De vraag trouwens, of het getuigschrift over die
eigenschappen en bekwaamheden mededeelingen zal bevatten, staat volgens het
ontwerp uitsluitend ter beslissing van de dienstbode zelve: als regel bevat het
getuigschrift een juiste opgave alleen omtrent den aard van den verrichten arbeid en
den duur der dienstbetrekking; het zal dus b.v. luiden: ‘Ondergeteekende verklaart
dat N.N. twee jaar bij haar als keukenmeid heeft gediend’. Meer niet. ‘Alleen op
bijzonder verzoek van dengene aan wien het getuigschrift moet worden uitgereikt’
- zegt het ontwerp - d.i. dus alleen wanneer de dienstbode bepaald verklaart dat te
verlangen, bevat het getuigschrift ook een opgave omtrent de wijze, waarop zij aan
haar verplichtingen heeft voldaan en van de redenen, waardoor de dienst geëindigd
is1). De dienstbode zal dus aan de huisvrouw kunnen vragen, dat deze aan het
eenvoudige formulier, waarvan boven een voorbeeld werd gegeven, haar oordeel
over ‘die Leistungen und die Führung im Dienste’ toevoegt. - Tot welke praktijk
deze regel

1) De huisvrouw blijft ook volgens het ontwerp bevoegd de dienstbode zonder opgave van
redenen weg te zenden; in dat geval behoeft zij ook in het getuigschrift die redenen niet te
noemen doch moet dan doen uitkomen dat zij bij het wegzenden geen redenen heeft
opgegeven.
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zal leiden, is niet moeilijk te voorzien. Wie meent te kunnen rekenen op een goed
testimonium, zal niet verzuimen dat aan te vragen; wie te vreezen heeft dat van haar
niet veel goeds zal worden getuigd, zal wenschen dat alleen omtrent ‘den aard van
den arbeid en den duur der dienstbetrekking’ eene mededeeling gedaan wordt. Maar
van haar kant zal ook de mevrouw, aan wie de dienstbode haar getuigschrift overlegt,
aldus redeneeren: wanneer het aan deze dienstbode mogelijk geweest was een gunstig
getuigenis te verkrijgen, zou zij zich dat wel verschaft en het geproduceerd hebben;
zoo dit laatste niet geschiedt, ligt het vermoeden voor de hand dat een loffelijke
vermelding niet te verkrijgen was. - Nog bepaalt het ontwerp op dit stuk het volgende:
de huisvrouw, die weigert het gevraagde getuigschrift af te geven, die in het
getuigschrift tegen beter weten in onjuiste mededeelingen opneemt of die daarin
teekens plaatst, bestemd om op eene niet voor de dienstbode duidelijke wijze een
oordeel over haar uit te spreken, is zoowel jegens die dienstbode als ook jegens
anderen aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade. Waarbij dit valt op te
merken: vooreerst dat naar de bedoeling des Ministers onder die ‘teekens’, waardoor
op eene niet voor de dienstbode duidelijke wijze een oordeel wordt uitgesproken,
niet alleen te verstaan zijn mogelijk tusschen huisvrouwen overeengekomen (geheime)
teekens, doch ook het gebruik van een vreemde taal; voorts: dat bij de
aansprakelijkheid jegens anderen wegens onjuiste mededeelingen vooral moet worden
gedacht aan het geval, dat een te gunstig luidend brevet wordt uitgereikt, waardoor
dus een huisvrouw er toe gebracht wordt een dienstbode te huren, die zij, zoo ze de
waarheid had geweten, zou hebben afgewezen; eindelijk dat er echter slechts dan
van schadevergoeding sprake kan zijn, wanneer de onjuiste mededeeling ‘tegen beter
weten’ gedaan is, zoodat wie onbevangen, te goeder trouw zijn (te gunstig) oordeel
neerschrijft, vrij uitgaat; hetzelfde geldt natuurlijk wanneer het brevet al of niet te
goeder trouw te ongunstig luidt en de dienstbode daardoor bij het zoeken naar een
nieuwen
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dienst het hoofd stoot. - Ten slotte moge er op worden gewezen dat in het ontwerp
alleen gesproken wordt over het aan de dienstbode uitgereikt getuigschrift; de wet
laat zich niet in en kan zich ook niet inlaten met de gebeurlijkheid dat de vroegere
‘mevrouw’ aan een andere, particulier, mondeling of schriftelijk, inlichtingen verstrekt
over de dienstbode in quaestie; zulke (schriftelijke) inlichtingen zijn zeker niet een
‘getuigschrift’ in den zin van het ontwerp.
Maar vraagt men, na dit alles overwogen te hebben, wat het practisch resultaat
dezer bepalingen zijn zal, dan schijnt dit vrij negatief. Een huisvrouw zal een
getuigschrift moeten geven; desverlangd moet daarin over de dienstbode een oordeel
worden uitgesproken. Een dwang dus voor de huisvrouw, maar die weinig als dwang
zal worden gevoeld. En zoo de huisvrouw weigert, zal de dienstbode dan door een
rechterlijk vonnis haar tot schadevergoeding doen veroordeelen? Zullen er vaak
processen gevoerd worden tusschen mevrouwen, van wie de eene beweert dat zij
schade heeft geleden doordat de andere een vroegere dienstbode te overmatig heeft
geprezen? Zal de rechter vaak geroepen worden uit te maken of en in hoever hier
werkelijke schade geleden is, uit te maken ook of inderdaad het oordeel over een
dienstbode te gunstig luidde? Men kan zich dit alles moeilijk denken! Wij zijn met onze bespreking der bepalingen van het ontwerp thans genaderd tot
die, welke betrekking hebben op het beëindigen van den dienst: dit kan geschieden
òf in der minne, op normale wijze, na tijdige opzegging vooraf; òf op een wijze en
om redenen, die buiten het normale vallen.
Bij de eerste reeks van gevallen onderscheidt het ontwerp tusschen twee
mogelijkheden: vooraf kan, van het begin af aan, een tijdstip zijn aangewezen, waarop
de dienst zou eindigen (b.v. als men iemand in dienst neemt voor een week, een
maand of een jaar); het kan ook zijn dat niet vooraf het tijdstip, waarop de dienst zal
eindigen, is aangewezen, dat men dus voor ‘onbepaalden duur’ zich
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over en weer heeft verbonden; dat laatste zal het geval zijn, wanneer de huisvrouw
en de dienstbode niet een tijdstip voor beëindiging hebben vastgesteld en zoodanig
tijdstip ook niet is aangegeven door het plaatselijk gebruik.
Het lijdt geen twijfel of de dienstboden-overeenkomst in den gewonen zin van het
woord wordt schier altijd gesloten met de bedoeling dat de dienstbetrekking van
onbepaalden duur zal zijn. Meestal huurt men niet een dienstbode en verbindt deze
zich niet voor een week, een maand of een jaar; gewoonlijk wordt daaromtent niets
afgesproken en het stilzwijgend voornemen van beide ‘partijen’ is den dienst zoolang
te laten voortduren, totdat een van de twee blijk geeft dat niet langer te wenschen.
Men bedenke hierbij dit: het feit dat een dienstbode b.v. per kwartaal haar loon
ontvangt, beteekent niet dat zij voor een kwartaal is gehuurd of zich verbonden heeft.
Welken regel stelt nu het ontwerp voor het beëindigen van den dienst, wanneer
dat einde niet vooraf was aangewezen? Dezen: dat zoowel de huisvrouw als de
dienstbode bevoegd is den dienst op te zeggen, mits onder deze drie voorwaarden:
1o. de opzegging moet geschieden tegen een bepaalden dag of tegen bepaalde dagen;
zijn deze opzeggings-dagen niet door de huisvrouw en de dienstbode vastgesteld (in
de overeenkomst of in het reglement - wat wel nimmer zal voorkomen), dan heeft
men zich te houden aan den dag of de dagen, die door het plaatselijk gebruik voor
de zoodanige opzegging zijn aangewezen; 2o. de opzeggingstermijn is bij inwonende
dienstboden zes weken vooraf, bij nietinwonende dienstboden ééne week; 3o. die
opzeggingstermijn (van zes weken of ééne week) wordt met veertien dagen verlengd
voor elk vol jaar, dat de dienstbetrekking onafgebroken heeft geduurd, met dien
verstande dat de aldus telkens verlengde termijn toch nooit meer dan zes maanden
kan zijn.
Men ziet dat de hoofdregel (sub 2o) de geldende gewoonte volgt, volgens welke
de opzeggingstermijn voor een inwonende dienstbode is zes weken, voor de andere
ééne week. De bepaling sub 3o is nieuw; zij komt hierop neer
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dat de opzeggingstermijn voor een inwonende dienstbode na 1 vol jaar dienst is 8
weken (niet-inwonende: 3 weken); na 2 jaar 10 weken (niet-inwonende: 5); na 3 jaar
12 weken (niet-inwonende: 7); na 4 jaar 14 weken (niet-inwonende: 9) enz. totdat
het maximum van 26 weken opzeggingtermijn voor inwonende dienstboden bereikt
is na een onafgebroken dienst van 10 jaar of langer, voor niet-inwonende na 13 jaar
of meer. Eene nieuwe bepaling, die natuurlijk haar grond vindt in deze overweging:
naarmate de band langeren tijd heeft bestaan, mag hij minder plotseling worden
verbroken. Maar de vraagt rijst of deze bepaling inderdaad in het voordeel is van
onze huisvrouwen en van onze dienstboden. Heeft een (inwonende) dienstbode ergens
4 jaar onafgebroken gediend, dan zal zij 14 weken vooraf haar voornemen om heen
te gaan moeten aankondigen; zij zal dus langer dan drie maanden vooraf moeten
opzeggen en hetzelfde geldt voor de huisvrouw, die haar ontslaan wil. Ziet de
dienstbode kans elders een bv. beter bezoldigden dienst te krijgen, dan zal zij, zoo
zij 4 jaar in den vorigen geweest is, daaruit dus niet dan na 14 weken weg kunnen
gaan; de mogelijkheid bestaat dat door dit lange uitstel de nieuwe dienst voor haar
onaannemelijk wordt... of liever: dat met de bepaling in quaestie de hand zal worden
gelicht. Ook voor de huisvrouw, die niet de dienstbode, welke 4 jaar bij haar geweest
is, ‘op stel en sprong’ wil wegzenden en geen bepaalde redenen heeft om haar
tusschentijds te ontslaan, doch meent door een ander beter te zullen worden gediend,
- ook voor die huisvrouw is het niet gewenscht dat zij 14 weken de ‘demissionaire’
dienstbode moet behouden. Zoo schijnt voor beide partijen deze nieuwe band te
knellend. Knellend is die band ook in dezen zin: dat de wetgever van geen korteren
termijn wil hooren: een afspraak, dat er van zoodanige verlenging geen sprake zal
zijn, is nietig; men heeft zich hier te onderwerpen aan des wetgevers wil. Des te
waarschijnlijker, dat in de praktijk zal worden gehandeld alsof deze bepaling niet in
de wet stond!
Volledigheidshalve moet hier nog worden aangestipt dat volgens het ontwerp de
dienst eindigt door den dood
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der dienstbode, niet ook door den dood der huisvrouw; in dat laatste geval dus zullen
zoowel de dienstbode als de erfgenamen der huisvrouw de bovenbedoelde bepalingen
nopens de opzegging moeten in acht nemen. En thans zijn wij genaderd tot de gevallen, waarin de dienst eindigt op andere
wijze dan normaal, in der minne, anders dan door tijdige opzegging vooraf. In de
desbetreffende artikelen treft men er allereerst eenige aan, die voor de praktijk der
dienstboden-overeenkomst vermoedelijk weinig zullen beteekenen. Men herinnert
zich dat de gehuwde vrouw zich als dienstbode zal kunnen verhuren zonder de
toestemming van haar man daartoe te vragen. Als correctief daarvoor bepaalt het
ontwerp dat de echtgenoot der dienstbode, wanneer hij meent dat haar ‘arbeid’ als
zoodanig nadeelige gevolgen heeft of zal hebben voor haar of voor het gezin, zich
wenden kan tot den kantonrechter zijner woonplaats met het schriftelijk verzoek aan
die dienstbetrekking een einde te maken. - Nu zal het wel uiterst zelden voorkomen
dat een gehuwde vrouw is inwonende dienstbode of dat de inwonende dienstbode
een gezin heeft, waarvoor haar arbeid nadeelig kan zijn; de gevallen, waarin
bovenstaande bepaling toepassing zal vinden, zijn dus practisch schier uitsluitend
beperkt tot die, waarin een gehuwde vrouw zich per dag of per week verhuurt voor
het verrichten van huiselijke werkzaamheden zonder inwoning. Het is mogelijk en
denkbaar dat de man dier vrouw zich daartegen verzet; mogelijk ook, schoon minder
goed denkbaar, dat de man aan dat verzet kracht meent te moeten bijzetten door
rechterlijke tusschenkomst. Doch waarschijnlijk is het niet, dat een bepaling als deze
voor de praktijk van het dienstboden-recht ooit veel beteekenen zal.
Een overeenkomstige bevoegdheid is den wettelijken vertegenwoordiger (vader,
voogd) van den minderjarige gegeven: meent deze vader of voogd dat de arbeid voor
den minderjarige nadeelige gevolgen heeft of zal hebben, dan kan ook hij aan den
kantonrechter vragen aan den dienst een einde te maken; hij kan dat ook vragen,
wanneer hij den minderjarige tot de indiensttreding had gemachtigd en
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daarbij voorwaarden had gesteld, waaraan niet wordt voldaan; eindelijk kan onder
deze omstandigheden de ambtenaar van het Openbaar Ministerie een dergelijk verzoek
tot den kantonrechter richten. - Het is, meenen wij, waarschijnlijker dat de vader of
voogd, gelijk hij ook thans reeds doen zal wanneer hij bezwaar heeft tegen den dienst
van het kind, dat kind zal thuis houden en aan de huisvrouw zal doen weten dat de
jeugdige dienstbode niet meer terug komt, - waarschijnlijker dan dat die vader of
voogd tot een (al is 't ook nog zoo eenvoudige) procedure voor den kantonrechter
zijn toevlucht zal nemen; dit laatste zal wellicht alleen gebruikt worden als redmiddel,
wanneer de minderjarige is een inwonende dienstbode en zich ongenegen betoont
om den dienst te verlaten. Zoo zal in de overgroote meerderheid der gevallen ook
deze bepaling wel ‘theorie’ blijven.
Het uit een oogpunt van wettelijke regeling meest belangwekkende geval is
natuurlijk dit, waarin hetzij de huisvrouw de dienstbode ontslaat, hetzij deze den
dienst verlaat tusschentijds, ‘op stel en sprong’, zonder voorafgaande tijdige
opzegging, zonder inachtneming der opzeggingstermijnen, en wel òf met òf zelfs
zonder opgave van redenen. Ter vergelijking met de nieuw ontworpen bepalingen
op dit stuk moge vooraf er aan worden herinnerd wat ons Burgerlijk Wetboek (art.
1639) hieromtrent bepaalt. Dit artikel stelt voorop als algemeenen regel dat
dienstboden, die voor een bepaalden tijd zijn gehuurd, zonder wettige redenen hunnen
dienst niet mogen verlaten noch daaruit worden weggezonden' voordat de tijd
verstreken zij. Het bepaalt voorts ten aanzien der dienstboden dat dezen, indien zij
binnen den bepaalden of den gewonen huurtijd den dienst zonder wettige redenen
verlaten, het verdiende loon verbeuren1); wat den ‘meester’ betreft, deze is ten allen
tijde bevoegd zonder het aanvoeren van redenen de dienstbode weg te zenden, doch
hij betaalt dan, behalve het verschenen loon, als schadeloosstelling zes weken te

1) d.i. dus, gelijk wij boven reeds opmerkten, het loon b.v. over het ingetreden, loopende
kwartaal, zoo zij per kwartaal betaald worden.
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rekenen van den dag, waarop de dienstbode is weggezonden (dus in totaal: het loon
tot op den dag + 6 weken extra). En het artikel voegt nog hieraan toe dat, indien de
huur voor een korteren tijd dan zes weken is aangegaan of minder dan zes weken te
loopen heeft, alsdan de dienstbode recht heeft op het volle loon.
Deze bepaling komt dus hierop neer: de dienstbode, die zonder wettige redenen
tusschentijds vertrekt, verbeurt (bij wege van schadeloosstelling, kan men zeggen)
het verdiende loon over de dagen, gedurende welke zij na de laatste betaling nog
heeft gediend; de huisvrouw, zonder wettige redenen een dienstbode ‘op staanden
voet’ ontslaande, betaalt het loon tot op den dag met 6 weken. - Wat ‘wettige redenen’
zijn, zegt de wet niet.
En nu het ontwerp. Het stelt vooreerst vast dat, als de huisvrouw een dienstbode
wegzendt of als deze uit den dienst weggaat, daarmede ook in juridischen zin aan de
dienstbetrekking een einde is gemaakt; een practische bepaling, omdat hieruit
voortvloeit - wat naar het geldend recht betwijfelbaar was en ook betwijfeld werd dat door zoodanige handeling alles tusschen ‘partijen’ uit is en er dus geen rechterlijke
tusschenkomst noodig is om daarna nog de overeenkomst te ontbinden; het eenige
wat tusschen de huisvrouw en de dienstbode kan overblijven, is een verplichting tot
het geven, een aanspraak op het ontvangen van een schadeloosstelling. Tot het geven
van zoodanige schadevergoeding is volgens het ontwerp gehouden hetzij de
huisvrouw, die zonder wettige redenen de dienstbode tusschentijds wegzond, hetzij
deze, zoo zij zonder wettige redenen tusschentijds den dienst heeft verlaten. Maar
geen schadeloosstelling is verschuldigd wanneer het wegzenden of weggaan is
geschied om ‘grondige’ redenen, welke vooraf aan de ‘wederpartij’ (dus door de
wegzendende huisvrouw aan de dienstbode of door deze, zoo zij weggaat, aan gene)
zijn meegedeeld.
Wat zijn nu volgens het ontwerp zoodanige ‘grondige’ redenen?
‘Als grondige redenen voor den werkgever om de
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dienstbetrekking te verbreken worden beschouwd eigenschappen, daden en
gedragingen van den arbeider, die in strijd zijn met de goede zeden of die, in
aanmerking genomen het door den arbeider bedongen loon, redelijker wijze van hem
niet konden verwacht worden, en in het algemeen omstandigheden, welke,
teweeggebracht door opzet of schuld van de zijde des arbeiders, de verdere
voortduring der dienstbetrekking voor den werkgever of diens huisgezin in ernstige
mate nadeelig maken.’
‘Als grondige redenen voor den arbeider om de dienstbetrekking te verbreken
worden beschouwd eigenschappen, daden en gedragingen des werkgevers, welke in
strijd zijn met de goede zeden of met eene behoorlijke behandeling van den arbeider
en in het algemeen omstandigheden, welke, teweeggebracht door opzet of schuld
van de zijde van den werkgever of van een der leden van diens huisgezin, de verdere
voortduring der dienstbetrekking voor den arbeider of diens huisgezin in ernstige
mate nadeelig maken.’
Reeds vroeger1) is door ons verklaard dat en waarom wij deze redactie al uiterst
ongelukkig vinden; zij biedt geen houvast, geeft geen zeker geluid; zij maakt de
huisvrouwen en de dienstboden niet wijzer omtrent de vraag wat nu eigenlijk
‘grondige redenen’ zijn en wat niet. Men zal allicht meenen dat een ‘grondige reden’
ook zal gevonden worden in het niet nakomen hetzij door de huisvrouw hetzij door
de dienstbode van verschillende in het ontwerp genoemde (door ons nog niet
besproken) verplichtingen. Maar veel verder komt men ook langs dien weg niet. Zoo
b.v. bepaalt het ontwerp dat, indien het loon der dienstbode geheel of gedeeltelijk is
vastgesteld in kost, inwoning enz., de huisvrouw verplicht is dit ‘overeenkomstig de
vereischten van gezondheid en goede zeden’ volgens plaatselijk gebruik te voldoen.
En: in het algemeen is de huisvrouw verplicht al datgene te doen en na te laten, wat
een goede huisvrouw in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten.
Hetzelfde geldt (met de wijziging van ‘huisvrouw’ in ‘dienst-

1) Onze Eeuw, October 1903: Stakingsrecht en wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst,
blz. 538 en 539.
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bode’) ook voor dezen. Voorts is de dienstbode ‘in geval van nood’ verplicht anderen
arbeid te verrichten, dan dien, waarvoor zij gehuurd was; zij moet zich houden aan
de voorschriften omtrent het verrichten van den arbeid haar door of namens de
huisvrouw gegeven; de inwonende dienstbode moet zich gedragen naar ‘de orde des
huizes’ ..... Doch wanneer het geval aanwezig is dat de huisvrouw of de dienstbode
in de nakoming van zoodanige verplichting is te kort geschoten, en of die
niet-nakoming van dien aard is dat zij een ‘grondige reden’ oplevert voor tusschentijds
wegzenden of weggaan; - dat zal telkens de rechter moeten uitmaken (indien althans
zijn oordeel gevraagd wordt). Bij de beoordeeling en beantwoording van die vraag
nu geeft het ontwerp den rechter een slechts zwakke leiddraad in de bovenaangehaalde
omschrijving der grondige redenen. Een voorbeeld moge dit verduidelijken: stel dat
aan een dienstbode veroorloofd wordt na haar wekelijksch ‘uitgaansavondje’ te elf
uur thuis te komen; zij pleegt echter niet vóór half twaalf zich aan te melden. Men
kan zeggen dat zij zich niet gedraagt naar de orde des huizes, dat zij niet doet wat
een goede dienstbode in gelijke omstandigheden behoort te doen. Na herhaalde
vermaningen besluit de huisvrouw haar, zoo zij nog eenmaal te laat komt, aan te
zeggen dat deze overtreding door haar beschouwd wordt als een ‘grondige reden’
voor onverwijld vertrek. Stel voorts (wat niet waarschijnlijk is) dat de dienstbode
aan den rechter vraagt de mevrouw tot het geven van schavergoeding te veroordeelen,
daar het feit in quaestie niet is een ‘grondige reden’. Dan zal de rechter zich deze
vragen hebben voor te leggen: is het geregeld des avonds te laat thuiskomen van de
dienstbode een ‘eigenschap, daad of gedraging’, welke in strijd is met de goede
zeden? En indien allicht op deze vraag het antwoord ontkennend luidt, rijst dit tweede
punt: is het dan een eigenschap, daad of gedraging, die in aanmerking genomen het
door de dienstbode bedongen loon, redelijker wijze niet van haar kon worden
verwacht? En indien de slotsom zijner overpeinzingen is dat er geen verband bestaat
tusschen het delict en het
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loon, dan zal de rechter ten slotte moeten nagaan of dit voortdurend te lang uitblijven
der dienstbode is een omstandigheid, welke, teweeggebracht door haar opzet of
schuld, de verdere voortduring der dienstbetrekking voor de huisvrouw of haar gezin
in ernstige mate nadeelig maakt? Wat zal des magistraats conclusie zijn? Ongetwijfeld
deze: dat zoo het Burgerlijk Wetboek door te zwijgen over de wettigheid der redenen
de beslissing op dit stuk geheel aan hem (den rechter) overliet, de nieuwe wet hierin
nauwlijks eenige verandering brengt: zij geeft niet meer dan den schijn van een
bepaalde omschrijving.
Zoo zal dus bij wegzenden of weggaan uit den dienst tusschentijds zonder grondige
vooraf meegedeelde redenen een schadeloosstelling verschuldigd zijn. Het ontwerp
voegt hieraan toe de bepaling dat mede tot schadevergoeding gehouden is de
huisvrouw of de dienstbode, die ‘door opzet of schuld’ (dus: willens en wetens of
ook niet) aan de ander grondige reden tot het weggaan of wegzenden gegeven heeft.
De huisvrouw of de dienstbode, die dus door haar gedraging het voortduren van den
dienst voor de ander tot een ongewenschte zaak maakt, zal evenzeer verplicht zijn
aan de ander de schade te vergoeden, die deze lijdt doordat zij wel aan de
dienstbetrekking een einde moest maken.
Denkt men zich deze beide regelen in de praktijk onzer dienstboden-overeenkomst
in, dan ziet men dat dus: 1o de huisvrouw voor betaling van schavergoeding kan
aanspreken de dienstbode, die zonder billijk, vooraf opgegeven motief tusschentijds
den dienst verlaat; 2o de huisvrouw een gelijke aanspraak heeft jegens de dienstbode,
die al of niet willens en wetens tot haar onverwijld ontslag aanleiding geeft; 3o de
dienstbode schavergoeding kan eischen van de huisvrouw, die haar zonder het
aanvoeren van een grond op staanden voet wegzendt; 4o de dienstbode denzelfden
eisch kan instellen tegen de huisvrouw, die al of niet willens en wetens door haar
gedrag de dienstbode noopt den dienst te verlaten. - Men ziet dus dat de gevallen
sub 1 en 3 gelijk staan met die, waarvoor de bepaling van art. 1639
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(Burgerlijk Wetboek) geldt en dat de gevallen 2 en 4 nieuw zijn.
Wat de hoegrootheid der volgens het ontwerp verschuldigde schadeloosstelling
betreft, bij een dienstbetrekking voor onbepaalden tijd (zooals de
dienstboden-overeenkomst schier altijd is) zal het bedrag der schavergoeding zijn:
het loon (in geld) voor den duur van den opzeggingstermijn; men kan niet afspreken
dat een lager bedrag zal verschuldigd zijn. Nu herinnert men zich dat die
opzeggingstermijn voor inwonende dienstboden is: 6 weken, of na 1 vol jaar dienst
8, na 2 jaar 10 enz. tot 26 weken en voor niet-inwonende 1 week, na 1 vol dienstjaar
3, na 2 jaar 5 enz. mede tot 26. Hieruit blijkt dat het montant der schavergoeding
volgens het ontwerp soms hooger zal zijn dan volgens het Burgerlijk Wetboek: wij
merkten immers op dat overeenkomstig art. 1639 de zonder billijk motief tusschentijds
vertrekkende dienstbode verbeurt het (sedert de laatste betaling) verdiende loon, dus
(in de praktijk) altijd minder dan 13 weken, terwijl de ‘meester’ boven het verschenen
loon (tot op den dag) een vast bedrag van 6 weken betalen moet; dit laatste nu is
volgens het ontwerp voor inwonende dienstboden het minimum, n.l. wanneer zij nog
geen vol jaar in dienst zijn geweest. Men kan voorts opmerken dat het ontwerp (anders
dan het Burgerlijk Wetboek) een en denzelfden regel stelt voor de door de huisvrouw
en de door de dienstbode eventueel verschuldigde schadeloosstelling.
Tot zoover de theorie op dit stuk. Maar nu rijst de vraag wat de nieuw-ontworpen
bepalingen voor de praktijk der dienstboden-overeenkomst zullen beteekenen. Men
herinnere zich hierbij allereerst de boven door ons gemaakte opmerking dat de
huisvrouw wel nimmer ‘staangeld’ van de dienstbode onder haar berusting zal hebben,
wel nimmer op het loon zekere kortingen zal inhouden ten einde zich daaruit de
schadeloosstelling te betalen, omdat een daartoe strekkende afspraak schriftelijk
moet worden gemaakt. Men bedenke voorts dat het loon der dienstbode verschuldigd
is van den eersten dag tot den laatsten en dat dit loon
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(gewoonlijk per jaar vastgesteld) per kwartaal wordt betaald. In verband met het
bovenstaande kan men dan aannemen, dat de dienstbode, die op staanden voet uit
den dienst wegloopt, haar loon zal vorderen tot op den laatsten dag; dat de huisvrouw
- zoo zij daar al neiging toe mocht gevoelen - aan de wet geen bevoegdheid ontleent
om op dit loon de schadeloosstelling te korten;.... de huisvrouw kan echter de
loonbetaling weigeren; wanneer de dienstbode dan den rechter vraagt de huisvrouw
te veroordeelen tot betaling van het nog verschuldigde, kan de huisvrovw tevens den
rechter vragen de dienstbode te veroordeelen tot het vergoeden van de schade; wijst
de rechter ook die laatste vordering toe, dan kan er naar de bepalingen van het
Burgerlijk Wetboek (art. 1462) schuldvergelijking plaats vinden, d.w.z. slechts het
verschil behoeft te worden betaald door haar, die aan de andere meer had uit te keeren
dan deze aan gene....
Maar ligt het niet voor de hand te gelooven dat het in de praktijk gansch anders,
veel eenvoudiger, veel huiselijker zal toegaan? Ook thans wordt over het al of niet
bestaan van ‘wettige redenen’ zelden geprocedeerd; huisvrouwen en dienstboden
zijn niet gewoon dergelijke zaken voor den rechter te brengen en de nieuwe wet zal
daarin wel geen verandering doen ontstaan. Verlaat een dienstbode tusschentijds den
dienst vlak nadat zij betaling had ontvangen, dan zal zij het (haar volgens het ontwerp
toekomend) loon voor de enkele dagen van den nieuwen termijn niet verlangen en
de huisvrouw zal bij zichzelve overleggen dat het verhalen van een schadeloosstelling
onbegonnen werk is. Zoo zal de praktijk zich vermoedelijk buiten de wet om redden.
Doch zal wellicht een juridisch-aangelegde dienstbode, die op stel en sprong is
ontslagen zonder grondige, haar vooraf meegedeelde redenen, een actie tot
schavergoeding tegen de huisvrouw instellen of zelfs deze schavergoeding van haar
verlangen en haar daarbij er op wijzen dat, na 3 jaar dienst, de opzeggingstermijn 12
weken en dus ook het bedrag der schadeloosstelling het loon over 12 weken
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geworden is? Waarschijnlijk is het niet! Men zou zelfs vooraf de vraag kunnen stellen
of de nieuwe wettelijke bepaling, het wisselend beloop der schadevergoeding: 6, 8,
10 weken enz. tot 26 toe, zal doordringen tot de kennis van de lagen der
belanghebbenden. Men leeft voort in de kennis der bepaling van de ‘zes weken’ en
het staat te bezien of de wijziging, nadat zij zal zijn tot stand gekomen, ook in de
kringen der dienstboden bekend zal worden. Te bezien evenzeer of zij zich tot den
rechter zullen wenden om het bewijs te leveren dat de huisvrouw al of niet willens
en wetens een grondige reden tot haar tusschentijdsch vertrek uit den dienst heeft
gegeven.
Zijn wij te sceptisch? Zal inderdaad de ontworpen regeling, wanneer zij kracht van
wet verkregen heeft, een ommekeer teweegbrengen in de ‘arbeidsovereenkomst’
onzer dienstboden? In het bovenstaande werd meer dan eens aangetoond dat
verschillende bepalingen der ontworpen wet langs de dienstboden-overeenkomst
heengaan als kennelijk niet dáárvoor geschreven. Van andere is de toepasselijkheid
in theorie denkbaar, maar - men denke aan de schriftelijke overeenkomst of het ter
griffie gedeponeerd reglement als onmisbare voorwaarde voor verscheidene speciale
afspraken als boete, staangeld enz. - wat theoretisch denkbaar is, zal niet daarom ook
in de praktijk der verhoudingen overgaan. Zoo ergens, dan geldt hier gewoonterecht,
heerscht hier het gebruik, zijn hier ‘partijen’ - huisvrouwen en dienstboden - gelijkelijk
afkeerig van rechterlijke tusschenkomst, zelfs van inmenging der politie: een huiselijke
aangelegenheid als deze zaak bij uitstek is doet men liefst af op huiselijke wijze. Wat
de wetgever wil, men neemt er nauwlijks kennis van en - daar een toepassing van
de wet door den rechter zelden wordt gevraagd - duurt het geruimen tijd voordat de
door den wetgever vastgestelde beginselen in de praktijk zijn doorgedrongen. Gaat
de wetgever bovendien eischen stellen (als b.v. den schriftelijken vorm), waarnaar
de personen in quaestie weigeren zich te voegen, dan blijft daardoor een belangrijk
deel der regeling
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geheel uitgesloten van het terrein der practische toepassing. Ziedaar, meenen wij,
eenige redenen om te veronderstellen dat de toekomstige wet niet dan langzamerhand
en niet dan in zeer beperkte mate invloed zal doen gelden op de verhoudingen tusschen
deze door haar als ‘werkgevers’ en als ‘arbeiders’ aangeduide personen.
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De dageraad der Hellenistische Renaissance te Rome1)
Door Prof. Dr. K. Kuiper.
‘felix prole virûm.’
In het aangrijpende onderwereldvizioen waardoor, in het zesde boek van Ve r g i l i u s '
Aeneïs, Anchises aan zijnen zoon de groote toekomst openbaart, weggelegd voor
zijn nageslacht, vertolken weinige regels zoo welsprekend des dichters eigen
verwachting aangaande zijne Stad als die, welke Rome schilderen als Moeder der
Helden en zegenrijke heerscheres over de wereld.
In die verwachting stond Ve r g i l i u s niet alleen. De hoop, dat na den
onweerstaanbaren drang harer legioensoldaten de stad van A u g u s t u s ook den
alles overwinnenden zegen harer beschaving zou uitzenden over de vernederde
landen, is een van de grondgedachten der Romeinsche literatuur van de gouden eeuw.
Zij legt aan de stad, die de veroveringstaak van A l e x a n d e r den Groote heeft
overgenomen, de plichten op, aan dien triumf verbonden.
Het feit zelf, dat ook, ja voornamelijk, ten opzichte van de Helleensche beschaving
deze eisch grond van bestaan had, toont aan, hoe geheel verschillend de ontwikkeling
van het hellenisme te Rome moet zijn geweest van de helle-

1) Het hier onder volgend opstel is ontleend aan het binnen korten tijd verschijnend Ve deel
van ‘het Hellenisme.’
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nistische cultuur in het Seleucidenrijk of in het Aegypte der Ptolemaeën. Te Antiochië
en te Alexandrië brengen de Helleensche overwinnaars hunne beschaving zelfstandig
en onvermengd in een vreemd, maar onderworpen gebied. Maar te Rome vindt het
hellenisme een volk van hooge ontwikkeling, Griekenlands meerdere in krijgskunde,
in rechtszin, in besturend talent.
Was het wonder, zoo bij de besten onder die vele Grieksche ballingen of arme
emigranten, die brood kwamen zoeken in de stad aan den Tiber, de hoop levendig
werd, dat de Mater Urbium ook het hellenisme zou doen ontwaken?
Inderdaad, terwijl de ster van Athene daalde, terwijl te Alexandrië de zorgzaam
gekweekte plant van het Museum verdorren ging, terwijl Pergamum mèt zijne
zelfstandigheid zijne vruchtbaarheid had verloren, vindt hier te Rome het hellenisme
eenen akker van ongeëvenaarde vruchtbaarheid.
Het is tot juiste waardeering van de hellenistische cultuur zelve, die te Rome haar
culminatiepunt gevonden heeft, volstrekt noodzakelijk dien akker nauwkeurig te
leeren kennen; maar ook uit meer algemeen standpunt beschouwd is een verschijnsel
als het Romeinsch hellenisme zeldzaam genoeg in de wereldgeschiedenis der literatuur
om uitvoeriger bespreking te wettigen. Er is een essentieel onderscheid tusschen de
gastvrijheid in ons moderne Europa aan Fransche, Duitsche of Engelsche letterkunde
verleend, en de inplanting der Helleensche beschaving op Romeinschen grond.
Vo l t a i r e 's verblijf te Sans-souci leidde niet de Fransche pöezie zelve op nieuwe
banen; dat gansch Europa S h a k e s p e a r e leest, wijzigt niet den gang der Engelsche
letterkunde. Maar toen de poging werd ondernomen om voor de Grieksche cultuur
het licht te zoeken in den vreemde, dat in Hellas begon te ontbreken, wies uit de
samenwerking der twee stamverwante volken eene nieuwe en in elk van beiden zich
op eigen wijze openbarende graeco-romeinsche beschaving.
Feitelijk is er dus tweeërlei Romeinsch hellenisme: de cultuur der Grieksche
Romeinen en die der Romeinsche Grieken: de eerste èn ouder èn gezonder èn rijker
dan de
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tweede. Haar naar waarde te teekenen zou zijn de geschiedenis van Rome's geheele
geestelijke leven te schrijven. Maar ook bij de beschouwing van dat hellenisme, dat
ons thans bezighoudt, eischt die Romeinsche cultuur onze aandacht. Wij willen weten,
hoe Rome zich voor hare taak heeft voorbereid, hoe zij het verstaan heeft de
Helleensche beschaving over te nemen en voort te zetten zonder hare eigene gespierde
zelfstandigheid prijs te geven.
Het is gewoonte geworden, de Romeinsche literatuur kortweg eene vrijwel
geslaagde navolging der Grieksche te noemen. Onbillijker miskenning van het
adaptatievermogen der Romeinen is nauwelijks denkbaar. Toch laat zij zich begrijpen.
Want, hoe ver wij achterwaarts gaan op den weg der Romeinsche
literatuurgeschiedenis, het hellenisme ontmoeten wij steeds, reeds eeuwen vóór
A u g u s t u s . Den echten ouden Romein uit de dagen van de Samnitische oorlogen
kennen wij niet. Enkele fragmenten, brokstukken van wetten, korte gebeden geven
ons eenig vermoeden, hoe die oudste Romeinen spraken en dachten. De stoere kracht,
de eenvoud dier ongetooide taal, die eerlijk en ernstig op u afkomt zooals een man
dat doet, die weet wat hij wil en dat slechts éénmaal zegt, wekt onzen eerbied, maar
volstaat voor een klaar beeld niet. Waar duidelijker beelden rijzen, daar is ook reeds
het hellenisme.
Zelfs M a r c u s P o r c i u s C a t o - niet slechts de man van het Carthago delenda,
doch ook de groote Griekenverdelger van zijn tijd - is niet meer een zuiver
oud-Romein. Zonder twijfel, echt Sabijnenbloed stroomde nog door de aderen van
dezen pater familias, die den zelfden kost eet als zijne slaven, hen cureert met de
recepten zijner huisapotheek, doch hen, zoodra zij hun kost niet meer waard zijn,
wegdoet als oude schoenen. Romein is hij in zijne liefde voor het mannenwerk van
den krijg, in zijne diep gaande kennis van den akker, in zijn eerbied voor den
echtelijken band - ook in zijnen haat tegen de Koningen, ‘die vleeschetende dieren.’
Onmiskenbaar reactionnair-Romeinsch zijn zijne strafreden tegen de stad, waar de
paarden goedkooper zijn dan de koks, is zijn Sabijnsche
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afkeer van den nieuwerwetschen homo urbanus, den kosmopolitischen ‘Weltmann’,
die geestig spreken kan, maar weinig vechten en nog minder ploegen. En eindelijk,
wie uit ééne uiting een gansch karakter wil beoordeelen, die moet wel uitroepen:
‘Zie hier waarlijk een anti-hellenist’, als hij C a t o tot zijn zoon M a r c u s hoort
zeggen: ‘Wanneer het Griekenvolk ons zijne literatuur komt brengen, dan zal het
alles in den grond bederven!’
In waarheid echter was met de strekking dezer boutade C a t o 's geheele geestelijke
arbeid in strijd. ‘Groote en achtenswaardige mannen’, zoo zegt hij, ‘behooren evenzeer
van hunne rust als van hun arbeid rekenschap te geven’; en hij gebruikt zijne rust tot
het schrijven van zijne Origines. Ondanks zijn strijd tegen de Graeculi geeft hij
daarmee het eerst onder zijne tijdgenooten welsprekend getuigenis voor den
levenwekkenden invloed van het hellenisme; want C a t o 's Origines zijn de eerste
Romeinsche proefneming van historiografie in den grooten, d.i. den Griekschen stijl.
Zonder verzet erkent verder de ‘Griekenhater’ hier den helleenschen oorsprong van
zijn volk: met ingenomenheid begroet de stoere Sabijn in den mythischen Spartaan
S a b o den stamvader van zijn geslacht; en zoo goed als de veldheer C a t o met
H e r o d o t u s ' Geschiedenis in de hand de Thermopylae-passen doortrekt, zoo goed
volgt de historicus diens verhalen wanneer hij, de parallel trekkend tusschen Rome's
helden en de veel beroemder Grieken, er op wijst hoeveel beter de oude Hellenen
het hadden verstaan hunne groote mannen te eeren dan zijn eigen zwijgzame
voorvaderen.
Maar uit den inhoud van één geschrift - zoo zal men zeggen - blijkt nog geen
diepgaand Hellenisme. Zeker niet; maar de fragmenten van C a t o 's oraties zijn daar,
om te bewijzen, dat de man, die uit voornaamheid zich te Athene van een tolk
bediende, en die van de boeken der Grieken had gezegd: ‘'t is goed ze eens in te
kijken, niet ze van buiten te leeren’, meer had gedaan dan de redenaars van Hellas
inkijken. Met onmiskenbare duidelijkheid klinken in de helaas bitter weinige
brokstukken zijner redevoeringen de getuigenissen zijner Grieksche studie. Nu eens
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hooren wij L y s i a s , dan weer D e m o s t h e n e s , ja soms T h u c y d i d e s . In de
handige syllogismen der Attische advocatuur moest C a t o met zijn Romeinsche
slimheid wel behagen scheppen; maar merkwaardiger is het, dat dezelfde man, die
in het dagelijksch leven den ruwsten arbeid het edelst acht, als orator er zoo vaak
zijn lust in vindt zijne hard gebouwde zinnen te tooien met de technische versieringen
der Grieksche rhetoriek.
In die tegenstelling ligt een deel van de aantrekkingskracht welke van C a t o 's
reden uitgaat. Juist omdat deze reactionnair tegelijk zoo frisch en nieuw, omdat deze
anti-feminist een zoo trouwhartig echtgenoot is, omdat deze schrijver zoo gaarne
Romeinschen humor met Griekschen geest mengt, boeit hij ons. Wie C a t o tot het
volk van Rome hoort zeggen: ‘alle andere menschen zijn de baas over hunne vrouwen,
en wij over alle andere menschen; maar onze vrouwen over ons,’ die gevoelt, dat
hier eene taal op het forum wordt gesproken, vóór dezen geliefd op de agora, bij de
stadgenooten van A r i s t o p h a n e s - en hij erkent, dat Rome's groote
Hellenenbestrijder den invloed van het hellenisme in zijne geheele persoonlijkheid
had gevoeld.
En dat kon ook bezwaarlijk anders. Reeds in C a t o 's jeugd was niet slechts op
het gebied der literatuur, maar zelfs in den godsdienst, het hellenisme te Rome niet
maar tersluiks ingedrongen, neen, in triumf binnengeleid. Wie Rome's bouwvallen
kent, heeft dat door een tweetal ruïnes welsprekend bevestigd kunnen zien. Nog
heden staan in de schaduw van het capitool de zuilen en de architraaf van de porticus
deorum consentium om ons te herinneren, hoe bij de nadering van H a n n i b a l Rome,
te weinig meer op de eigen Goden betrouwend, pulvinaria gespreid heeft voor de
Olympiërs en vergulden statuën (ook dat was Grieksch!) bij den opgang naar het
capitool heeft gewijd voor het Helleensche twaalftal. En op nog heiliger, nog
echt-Romeinscher plek - op den Palatijn - staat rijzig in den ruïnenhof de hooge
onderbouw van den tempel der Magna Mater, Cybele van het Idagebergte, in 204
met
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welwillende hulp van Pergamums Koning uit het land van Troje naar Rome
overgebracht.
In die dagen, toen meer en meer Grieksche godenbeelden door de veldheeren uit
Hellas meegevoerd de stad kwamen versieren, toen onder de handen der dichters de
nationale sagen meer en meer met hellenistische elementen werden vermengd, toen
ook niet zelden hellenistisch rationalisme de oud-Romeinsche vroomheid
overwoekerde, is zeer zeker menige oude Italische godheid gestorven. Maar ten
onrechte ziet men in deze hellenizeering eene verstikking der gansche nationale
religie. Zoo min als de Romeinsche huisvader zijne Lares en Penates, of de
Romeinsche burgerij hare compitalia en lupercalia - echte buurtfeesten - ooit vergeten
heeft, zoo min verloochent J u p i t e r C a p i t o l i n u s zijn Romeinschen aard. Wij
vinden in deze vermenging van de Romeinsche religie met zoo sterke Grieksche
elementen geenszins eene bevestiging van de leer, dat in de ontwikkelingsgeschiedenis
het zwakkere wijken moet voor het sterkere. Veeleer geeft zij ons het inzicht, hoe
twee oorspronkelijk nauw verwante elementen zich als in huwelijk kunnen vereenigen.
Gastvrijheid had in die dagen Rome reeds herhaaldelijk en op groote schaal
verleend aan de uit Hellas overgekomen of uitgeweken vertegenwoordigers van
Grieksche wijsheid en wetenschap.
Ondanks C a t o 's protest hingen Rome's jongelingen aan de lippen van Carneades,
toen deze - als gezant van Athene in eene questie van grensregeling - de plichten
zijner officieele taak afwisselde door voordrachten over de grondbeginselen der
jongere Academie; en bij den wassenden aandrang van allerlei, niet slechts daklooze
of berooide, Grieksche geleerden baatte het weinig, dat de Senaat van tijd tot tijd in
een oogenblik van reactionnaire vaderlandsliefde de Grieksche philosofen en hunne
gelijken in den ban deed. Immers de toongevende kringen van Rome openden voor
dezen hun huizen. In de onmiddellijke omgeving van S c i p i o en L a e l i u s arbeidde
P o l y b i u s , onder hunne bescherming leefde P a n a e t i u s , de vader van dat
Romeinsche Stoïcisme, dat aan de manlijkste
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karaktertrekken der Italiërs, aan hun plichtgevoel, hun zelfstandigheid, hun sobere
zelfbeheersching, de uitnemendste wijding der Grieksche wijsheid heeft gegeven.
Gaat men den invloed van die mannen, en van de geschriften door hen verklaard, op
de aristocratie te Rome na, dan valt het niet moeilijk zooveel symptomen van
hellenisme in de Romeinsche literatuur van de tweede eeuw op te merken, dat de
vraag rijst, of er waarlijk daarnaast van oorspronkelijkheid sprake kon zijn.
Moest die vraag ontkennend worden beantwoord, dan ware ten onrechte Rome de
akker genoemd van een herboren hellenisme. Maar niemand, die met volle aandacht
leest wat ons van Rome's oudste dichters is gebleven, kan in goeden ernst volhouden,
dat wegwerpen der eigen zelfstandigheid de prijs is geweest voor welken Rome de
hellenistische beschaving heeft gekocht.
L i v i u s A n d r o n i c u s en N a e v i u s - voor de meesten onzer slechts namen,
maar toch waardig hier genoemd te worden - hebben dat beiden op hun wijze getoond.
L i v i u s , het is waar, gaf een vertaling van de Odyssee; maar hij gaf die niet in den
griekschen hexametervorm, doch in den oud-italischen versus Saturnius. N a e v i u s
bouwt zijne tooneelspelen geheel op Grieksche gegevens; maar daar is in eene dier
verloren stukken eene Tarentijnsche coquette van zoo zuiver Italiaansche bevalligheid
dat men zich niet verbaast over het sterk uitgesproken zelfbewustzijn waarmee de
dichter zich een echt Romein noemt.
N a e v i u s heeft voor zich zelf een grafschrift gemaakt. ‘Toen de Orcus N a e v i u s
aangreep,’ zoo luidt het daar, ‘toen vergaten de Romeinen Latijn te spreken.’
Voorwaar, de vrees, in die voorspelling uitgedrukt, was ongegrond. Zal ooit iemand
beweren, dat P l a u t u s ' taal eigenlijk maar vertaald Grieksch was? Neen, de stukken
van den dichter der Aulularia mogen brutaal vernielde en door de meest gewetenlooze
contaminatie verbasterde Grieksche drama's zijn; wat in die stukken leeft, dat is echt
en onbedorven Romeinsch: de geniale oorspronkelijkheid van de Latijnsche taal, die
hij zijne minnaressen en slaven laat spreken, de
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frissche virtuositeit van zijn metrischen vorm, en de gulle boertigheid, die niet Attisch
glimlacht, maar schatert met al de luidruchtigheid van eenen echten Italiaan.
Van Te r e n t i u s , in wiens gedistingueerde taal men bijna zou zeggen, dat het
‘urbane’ Latijn het eerst aan zich zelf is ontdekt geworden, van E n n i u s , van de
tragici, wier werken ons slechts in fragmenten zijn bewaard, worde hier, waar het
niet geldt eene korte Latijnsche literatuurgeschiedenis te schrijven, gezwegen. Maar
ten opzichte van éénen dichter - ofschoon ook niet dan uit fragmenten bekend - valt
volstrekt zwijgen te zwaar. In den kring van S c i p i o A e m i l i a n u s heeft ook
L u c i l i u s , Rome's eerste Satirendichter, geleefd, d.i. stil gelachen om de zwakheid,
zonder al te groote bitterheid gespot met de kleinheid zijner mede-Romeinen, verteld
van zijn leven, geklaagd over het verval: kortom met de oorspronkelijkheid van een
gezonden Romein en met de voornaamheid van een groot kunstenaar het eerst die
kunst beproefd, die aan H o r a t i u s een onvervreemdbare plaats in ons hart heeft
gegeven: met een glimlach de waarheid te zeggen.
C a t o was een antihellenist en iedere bladzijde die hij naliet verraadt zijn
hellenisme; L u c i l i u s was een hellenist - en niets treft ons zoo zeer als zijne
oorspronkelijkheid. Niet dat hij geen navolger der Grieken zou zijn geweest. Hij kent
de Ilias van buiten zoo goed als zijnen Epicharmus, hij verhaalt de geschiedenis der
Platonische school met het gemak van een philosoof en neemt een loopje met de
elementenleer, zooals alleen een kenner doen kan; voorts sprenkelt hij de Grieksche
woorden met grooter goedgeefschheid over zijne sermones dan onze grootvaders
hun Fransche frazes uitstortten over hunne brieven. Maar met de graecomanie spot
hij, en nergens is hij een nabootser. Bovenal echter draagt zijne satire - oorspronkelijk,
al ontleent hij ook den vorm aan den Gadareenschen Cynicus M e n i p p u s - de
kenmerken van meesterschap en rijpheid. L u c i l i u s is een beschaafd causeur, die
zich in voorname ongedwongenheid durft laten gaan, omdat hij weet, dat de vorm
hem niet ontglippen zal. C a t o zou hem
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licht met minachting een homo urbanus hebben genoemd, terecht misschien; maar
die zelfde urbaniteit is de band die dezen dichter - in meer dan één opzicht de
B o i l e a u van zijn tijd - eenerzijds aan het hellenisme, anderdeels aan de Romeinsche
literatuur der eeuw van C i c e r o verbindt.
Het hellenisme der Romeinen van C i c e r o 's tijd is zoo dikwijls en zoo uitvoerig
geschilderd, dat het overbodig zou mogen heeten daarvan thans nog eene nauwkeurige
schets te geven, indien het voor ons doel niet wenschelijk ware de meer uiterlijke
elementen van de dieper gaande te scheiden en althans deze vraag te stellen: wat van
het zelfstandig geestelijk leven der Romeinen is geworden onder dien schijnbaar zoo
alles overheerschenden invloed van buiten. Want veel inderdaad, dat men tot dit
Romeinsch hellenisme rekent, raakt niet het wezen der zaak. Wanneer wij L u c u l l u s
of S u l l a , C i c e r o of P o m p e i u s hunne villa's zien orneeren in Griekschen stijl
of met behulp van Grieksche architecten, getuigt dat op zich zelf evenmin van gebrek
aan patriotische gezindheid, als wanneer een onzer zou wenschen zijn salons in den
stille Louis XV te meubileeren. Smaak voor Grieksche kunst verzwakt niet den
Romeinschen aard. Zelfs dat voorname Romeinen op hun landhuis te Bajae of te
Misenum de toga gaarne eens wisselen met het Grieksche pallium, maakt hen nog
niet tot halve Grieken!
Wil men in dit alles symptomen van hellenisme zien, dan is bij den lof dezer
beschaving velerlei reserve noodig. Immers dit hellenisme is aristocratisch,
oppervlakkig, en laatdunkend. Een man als L. S u l l a rekent zich zelf een hellenist,
omdat hij bij de verovering van Athene in den Mithridatischen oorlog ‘het kleine
hoopje levenden spaarde uit eerbied voor de groote dooden’; zijne devotie verricht
hij gaarne voor een - geroofd! - Apollobeeldje uit Delphi, zijn genoegens zoekt hij
bij Grieksche comedianten. - L u c u l l u s stort tranen van retrospectieve deernis, als
hij eene Grieksche stad moet verwoesten, en voor de Grieksche uitgewekenen staat
zijn huis open; maar een man als C. M a r i u s staat,
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bij wijze van protest, op en gaat heen als er in het theater een Grieksch stuk wordt
gegeven - en hij zal wel niet de eenige zijn geweest die er zich op beroemde, dat hij
geen Grieksch verstond! Oppervlakkig - als iedere mode - is bovendien dit hellenisme
van Rome's voorname burgers in vele opzichten. Immers, een bezoek, onder leiding
van eenen cicerone gebracht aan de beroemde historische plaatsen van Hellas, een
tijdelijke koestering in de gevaarlijke weelde eener Grieksche modebadplaats, een
cursus tot het aanleeren van een handvol citaten, zelfs een paar maanden
collegehouden te Athene maakt een Romein nog niet tot een waarachtig hellenist.
P o m p e i u s heeft op zijne expeditie een Griekschen geschiedschrijver bij zich, en
verzuimt niet als hij te Rhodus of te Athene komt alle beroemde philosofen te gaan
hooren; ja - als men P l u t a r c h u s gelooven mag - zijn bij zijn noodlottig einde te
Alexandrië zijne afscheidswoorden tot de zijnen een paar verzen van S o p h o c l e s
geweest. Zou men daarom mogen beweren, dat in P o m p e i u s sterk sprekende
hellenistische trekken waren? Geenszins. En evenmin als een Fransche gouvernante
of een Duitsch huiskapelaan een Hollandsch of Engelsch gezin in den grond verandert,
mag er groot gewicht aan worden toegekend, dat Rome's heeren niet zelden uit den
vreemde een philosoof meebrachten wiens taak het was, al naar het geviel in
peripatetischen, stoïschen, of sceptischen stijl, den meester vermaning, troost en
leering toe te dienen.
Wij zien niet voorbij, dat de Romeinen, de beteekenis van het Grieksch als
internationale taal erkennend, in hun jeugd Grieksch leerden en zich daarvan later ook wel in hunne geschriften - bedienden. Stelt men de lijst van Grieksche geschriften
der Romeinsche Nobiles te zamen, dan krijgt men een eerbiedwaardig aantal. Maar,
of het Grieksch dezer Heeren, als het niet geretoucheerd was door den secretaris, de
ooren der Helleensche toehoorders heeft gestreeld, dat is eene tweede vraag. Toen
C i c e r o , als jong advocaat, voor den rhetor A p o l l o n i u s op Rhodus eene proeve
van zijn grieksche eloquentie gaf, barstte deze in tranen uit, hoorende ‘hoe de éénige
gave, in welke
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Hellas Rome nog overtrof, hier door dien jongen Romein óók nog voor zijn volk
werd opgeëischt.’ De beleefde bedroefdheid van den Rhodiër kunnen wij nauwelijks
zonder meesmuilen aanzien, wanneer wij een oog slaan op het Grieksch, waarmee
die zelfde C i c e r o in zijne correspondentie zijn vriend A t t i c u s onthaalt: prozaïsche
en poëtische termen door elkaar, naast over-oude woorden al te nieuwe, zinsbouw
als van eene schoolthema, Latinismen in constructie en woordvoeging!
En eindelijk, het philhellenisme dezer Romeinsche hellenisten is trotsch - ja zelfs
laatdunkend. Natuurlijk is dat ten deele een gevolg van de moreele nietswaardigheid
veler hongerige Grieken te Rome. Goochelaars en koks, comedianten, danseressen
- en erger dan die! - overstroomden bij de toenemende verkommering van Hellas de
Romeinsche hoofdstad. En de zulken waren nog niet de bedenkelijkste dragers der
Grieksche beschaving. Veel verderflijker waren de halve en kwart-philosofen, die
met een klein deel Grieksche wijsheid en eene ruime mate Grieksche genotzucht de
mondaine opvoeding van rijke Romeinsche erfgenamen kwamen voltooien. Zelfs
zulke Romeinen, die werkelijk den Grieken welgezind waren, drong deze verbasterde
troep tot terughouding. Al voelen de Heeren van Rome de geestelijke meerderheid
van het Helleensche ras, al waardeeren zij de gemakkelijke élégance van het
hellenisme, oneindig diep achten zij de levende Grieken beneden zich. Om nog te
zwijgen van de cynische minachting waarmee S u l l a den tempel van A p o l l o
plundert en zich van het protest der Pythia afmaakt door eene brutale aardigheid,
wijs ik slechts op de recommandatie-brieven, die C i c e r o aan geleerde Grieken
meegeeft; op hooger toon kan geen Lord een Franschen dansmeester recommandeeren.
De houding der Romeinsche aristocratie zou den Graeculi ondragelijk zijn geweest,
indien dezen niet lang reeds geleerd hadden elken Romeinschen glimlach met een
lofgedicht of een eere-decreet te betalen.
Het zou niet de moeite waard zijn, in onze beschouwing juist met zooveel nadruk
op de schaduwzijden van het hellenisme dezer periode te wijzen, en bepaaldelijk stil
te
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staan bij het duidelijk aan den dag tredende meerderheidsgevoel der Romeinen,
indien dit gevoel uitsluitend hadde berust op veroveraarstrots, op het in den grond
hoogst plebeïsch bewustzijn, dat zij, de rerum domini, door de kracht hunner wapenen
de Grieksche goden voor hunne tempels, de Grieksche wijsheid voor hunne
bibliotheken en de Grieksche kunst voor hunne paleizen hadden veroverd. In de
zelfwaardeering van C i c e r o 's tijdgenooten lag ook een nobeler element. De besten
onder hen, de mannen tot zelfstandig oordeel bevoegd, beseften met trots, dat Rome
wel veel aan het oude Hellas dankte, maar dat het, gewekt door den bezielenden
adem der Grieksche literatuur, groot was geworden door eigen kracht. En juist in het
begin van de eerste eeuw moet dat gevoel wel duidelijk hebben gesproken. Toen
vielen de scheidsmuren, die Latiums hoofdstad gescheiden hadden gehouden van de
provincie, toen werd Rome in waarheid het caput Italiae; en tevens werd toen die
fijnheid van steedschen toon, gevoed door lectuur en gesprek, geboren, dien de
Romeinen zelf zoo gaarne urbanitas noemden. Romeinsche hoofschheid verzacht
door hellenistische gratie, ziedaar een kenmerkende karaktertrek van de werkelijk
beschaafde kringen der hoofdstad in het eind van de republiek.
Bij de rijke verscheidenheid van meesters in dezen kring opgegroeid, vooral van
die gansche rij van dichters, die begint met L u c r e t i u s om in Ve r g i l i u s , dien
koninklijken vertolker der Helleensche schoonheid, haar glanspunt te bereiken, is
het een uitnemend genot na te gaan, hoe elk hunner op andere wijze de Grieksche
kunst weet te paren aan de eigene Romeinsche gaven. Hellenisten, zeker ze zijn het
allen, die herauten der ontwakende graecoromeinsche cultuur, maar men wachte zich
hen nabootsers te noemen. Is een man als L u c r e t i u s een navolger, omdat de
philosofie, die hij omhelst, Grieksch is? Toen L u c r e t i u s ‘de onbetreden paden’
insloeg, leidende naar de Grieksche bron, uit welke hij zoo oprechtelijk - en zoozeer
ten onrechte! - hoopte reddende wijsheid voor zijn volk te putten, toen klaagde hij,
dat Latiums taal te
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arm was voor de vertolking dier Helleensche openbaring. Maar zie, in spijt van die
klacht grijpt hij, met eene macht als nauwlijks ooit aan een didactisch dichter
geschonken werd, de harde, de dorre, de volkomen onvoegzame materie der
Epicureïsche wijsheid aan en dwingt ze tot gehoorzaamheid - neen bezielt ze tot
vrijwillig aanvaarden der vormen van zijn vers. Wonderbaar is dan ook zijn triumf.
Naast de gave eener klemmende overtuigingskracht valt hem het geschenk der
bekoring in den schoot. En zoo wordt deze vertolker tegelijkertijd een van Rome's
meest oorspronkelijke dichters. Want uit zijne sappige verzen geurt de thijm der
Albaansche bergen, dreunt de koperen stem van den Romeinschen legioensoldaat,
die niet van wijken weet.
Bij geen van deze mannen verloochent zich de landaard. Zelfs niet bij C a t u l l u s .
Soms kan het schijnen, alsof deze hoogst begaafde lierdichter geen hooger doel kent
dan de perverse zinlijkheid en de zeldzaam weeke aesthetiek der Alexandrijnsche
poezie nog te overtreffen in zijne vertolking. Maar naast zijn talent van herschepping
der gevaarlijkste van Hellas' gaven bezit deze dichter nog een eigen kunst, eene
eigene taal. Die taal spreekt hij, als hij zingen wil van zijn dartel begeeren, zijn bitter
lijden, zijne brandende liefde, zijn doodelijken haat: zuiver Latijn is de taal van
C a t u l l u s ' Nugae.
Inderdaad spreekt in C a t u l l u s ' poezie tweeërlei richting: de beide uitingen van
het literaire leven zijns tijds heeft hij gelijkelijk verstaan, en ook hierin is hij een
volkomen zoon van dien tijd. De lyrische dichters te Rome zijn bijna allen beurtelings
Alexandrinisten of Romanisten. T i b u l l u s en P r o p e r t i u s zoo goed als
C a t u l l u s wedijveren in ode en elegie, in epithalamium of epigram, hoe zij het
fijnst zullen imiteeren; maar ook hoe ze tegenover de imitatie het zuiverst Romeinsch
gedachte poëem zullen stellen. Er zijn onder Rome's schrijvers maar enkelen, die
zich van dien wedstrijd onthouden, zooals C a e s a r , die in de sobere zuiverheid van
zijn verslag over den Gallischen oorlog al de kunstmiddelen van pakkende schildering,
van sterksprekende karakteristiek versmaadt, welke aan
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een schrijver als S a l l u s t i u s zoo onmiskenbaar succes hebben verzekerd. Het
meerendeel dezer Romeinsche schrijverswereld is dan ook nauwelijks volkomen te
waardeeren voor wie geen Grieksch kent, en zij verliezen inderdaad - hoe kon het
anders! - in die sfeer van cosmopolitische urbaniteit geen gering deel van hunnen
Romeinschen aard. Schaarsch zijn in dien kring persoonlijkheden als M. Te r e n t i u s
Va r r o , in wien de toegankelijkheid voor hellenistische beschaving de oude Italische
karaktertrekken van deftigen humor en van afkeer van spilzieke weelde onaangetast
had gelaten. Richt hij op zijn landhuis in het Sabijnsche gebergte zijn
goed-Romeinschen vriendendisch aan, een gastmaal met meer dan Gratiën-aantal
maar minder dan de Muzen zijn, dan leidt de gulle gastheer het gesprek. Waarover
spreekt men? Va r r o zegt het u zelf in zijne Menippeïsche satiren. ‘Over al wat
voor het leven belangrijk is en op het forum in de drukte der zaken vergeten wordt.’
Praktische moraal, Romeinsch tot in het merg! En toch, herleest gij wat Va r r o over
zijn gastmaal zegt, dan erkent gij in de bijna pieuze zorg aan dit symposion gewijd,
dat ook over dezen arbeid de adem van het hellenisme is gegaan. Het is geen toeval,
dat de geleerde Va r r o , die in zijne Antiquitates zoo eerbiedwaardig een monument
heeft willen stichten voor de grootheid van het Romeinsche voorgeslacht, in zijne
Imagines de groote mannen van Hellas en die van Rome naast elkander heeft geplaatst.
Oorspronkelijkheid en hellenisme; heeft iemand die beide trekken zóó zeer
vereenigd als C i c e r o , de incarnatie van den beschaafden Romein? C i c e r o is een
hellenist van het zuiverste water. Voor hem is in waarheid Griekenland een tweede
vaderland.
Er is maar één middel om deze bewering volkomen te staven: de studie van
C i c e r o 's leven en arbeid in zijn geheel. Wie den redenaar op den voet volgt, in
zijne voorbereiding, in zijnen oratorischen arbeid, in zijne nooit geheel gestaakte
philosofische studiën, en vooral ook in zijne geestige correspondentie, die kan niet
anders dan
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erkennen, dat in zijnen geest inderdaad Romeinsche en Grieksche gedachtenschatten
tot één gaaf en volkomen geheel zijn samengegroeid. Vooreerst natuurlijk - doch
hierin verschilt hij slechts gradueel van zijne tijdgenooten - omdat geheel oud
Griekenland, geschiedenis zoowel als mythologie, land en volk beiden, voor hem
leven, en de Grieksche oudheid voor hem een nooit uitgeput arsenaal is: voor zijn
vernuft in de brieven aan A t t i c u s , voor zijn welsprekendheid in tal van pleidooien,
voor zijn geest overal: ook in de politiek. Maar de geleerdheid door C i c e r o op
deze wijze betoond kan per slot van rekening geput zijn uit de vele handboeken, die
A t t i c u s hem leende; zijne Grieksche citaten, zelden eerste hands, zullen ons niet
meer verblinden; zijne woordspelingen erkennen wij zelfs als niet zelden grammaticaal
bedenkelijk, en eindelijk die zelfde C i c e r o , onze meerdere in uitgebreide kennis
van geheel Hellas, is onze mindere in enthousiasme voor dat land en wellicht zelfs
in diep gegrondveste waardeering der Grieksche pöezie. Hierin echter ligt het
zwaarte-punt van Cicero's hellenisme: duidelijker dan een zijner tijdgenooten heeft
hij den eisch gesteld, dat de kennis der Grieksche taal en letterkunde voor iederen
beschaafden Romein zoude zijn eene humanistische propaedeuse. Voor hem zelven
is die kennis oneindig meer dan propaedeuse geweest. De eloquentie - ziedaar
C i c e r o 's door de praktijk niet gewraakte overtuiging - heeft geen levenskracht,
tenzij ze wortele in de philosofie: wie dat niet beseft, voor hem hebben P l a t o en
D e m o s t h e n e s te vergeefs geleefd. Welnu, de beide literaire kunsten waarin
C i c e r o groot heeft willen zijn, de welsprekendheid en de wijsbegeerte, heeft hij
geplant op den Griekschen akker.
Dat beide die plantingen zoo rijkelijk vrucht hebben gedragen als C i c e r o , in het
optimisme van zijn niet gering zelfbehagen, verwachtte, kan niet worden getuigd.
Zijne philofische werkzaamheid - ten slotte slechts de vrucht van de gedwongen rust
eens teleurgestelden staatmans - brengt niet veel eigens! Want het eclecticisme van
C i c e r o , niet uit streng theoretische scepsis geboren, doch
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slechts uit laakbaren tegenzin tegen consequent en logisch scheiden, handhaaft zich
niet eens in de praktijk der moraal, en gaat bij zijne religieuze overpeinzing schuil,
zich buigend voor het dogma van het ‘aangeboren godsbegrip.’ Voor dezen arbeid
van C i c e r o zal nauwlijks zijn warmste vereerder iets meer durven vragen dan die
waardeering, welke toekomt aan eerlijke, duidelijke, herscheppende interpretatie.
Zijn philosofisch werk draagt geen eigen vrucht, al opent het den weg voor mannen
als S e n e c a . Doch een geheel andere hulde - ook van hellenistisch
waardeeringsstandpunt uit - komt toe aan zijne oratorische werkzaamheid, de
praktische zoowel als de onovertroffen theoretische. Alleen de beteekenis van die
werkzaamheid voor het hellenisme mag hier kortelijk in het licht te worden gesteld.
Aan C i c e r o is het te danken, dat een strijd, die oorspronkelijk op helleensch gebied
te huis behoorde, op de Romeinsche linie is volstreden met veel belangrijker resultaten
dan op de Grieksche, en tevens met veel scherper wapenen. Ik bedoel den strijd
tusschen Asianisme en Atticisme.
Ook zonder een enkel Grieksch citaat valt het gemakkelijk in hoofdzaak de
beteekenis van dien strijd duidelijk te maken. Het was, eerst in de Grieksch sprekende
landen, straks te Rome, de botsing van die twee elementen uit wier worsteling overal
feitelijk telkens nieuwe schoonheid voor de taal geboren wordt: het modernisme en
het klassicisme.
Toen A l e x a n d e r s wereldheerschappij aan de vrijheid van Griekenland een
einde had gemaakt, wijzigde zich bijna oogenblikkelijk het karakter der Atheensche
welsprekendheid. Slechts in de open lucht der vrije felbewogen agora kon de rede
van D e m o s t h e n e s bestaan. Aan de hoven der Diadochen bloeide een gansch
andere eloquentie. Nu eens was het de diatribe, de philosofische ‘leeken-preek’, in
korte moralizeerende zinnen met drastische voorbeelden verlevendigd - dan weer de
piquante epideixis, het ‘essay’, dat geen enkel kunstmiddel, dienstig ter verfraaiïng,
vergat. Duidelijk openbaarde zich vooral in de rhetorenscholen van Azië het gewijzigd
karakter der kunst. Was het de weelderige bloem-
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rijkheid van het Oosten, het enthousiasme der orgiastische Aziatische godsdiensten,
de zin bedwelmende hartstocht der oostersche poezie, die hier haren invloed deden
gelden? Aan deze moderne kunstenaars scheen de soberheid van L y s i a s ' rede
armoe; het zorgvuldig architectonische gebouw van I s o c r a t e s ' groote Attische
zinsperiode haalden zij omver als verouderd. Ziet men de fragmenten aan van hetgeen
zij daarvoor in de plaats stelden: hun korte, heftig uitgegalmde zinnen, hun zotte
woordenspel, hun laffe rhythmen, hun slappe gevoelstaal, dan verbaast men zich
niet, dat onder den invloed van de geleerde onderzoekers der oude schatten van Hellas
weldra eene oppositie tegen hun streven ontstond, die in terugkeer tot de oude Attische
taal en stijl uitsluitend heil zag.
De strijd tusschen deze twee uitersten heeft niet jaren maar eeuwen geduurd. Hoe
hij voor de Grieksche literatuur is geeindigd in een waarlijk niet onverdeeld toe te
juichen triumf van het Atticisme, zal later blijken. Maar ook te Rome onder de
Romeinsche redenaars is die strijd gestreden, wederzijds met heftigheid. Ook daar
was het feitelijk de strijd tusschen oud en nieuw, soms de wedijver tusschen jongen
hartstocht en manlijk zelfbedwang, soms de worsteling tusschen kleurenrijkdom en
vormengestrengheid. Wat echter te Rome dien feitelijk hellenistischen strijd zoo
uiterst belangrijk maakt, dat is de arbeid van C i c e r o . Zijne theoretische studie der
Romeinsche welsprekendheid in het licht te stellen is eene zeer aantrekkelijke taak,
maar die, ook door haren omvang, niet zou passen in het kader eener studie over het
hellenisme. Maar op C i c e r o 's beteekenis voor dat hellenisme mag toch hier met
eenigen nadruk de vinger worden gelegd. Indien uit het chaotisch warren der beide
richtingen te Rome, - het verbasterend Asianisme en het verstarrend Atticisme - eene
krachtige en nieuwe kunst is geboren, dan dankt de welsprekendheid dat aan C i c e r o .
De man, die in de politiek zoo vaak terecht den smaad van zijne wankelmoedigheid
heeft gedragen, staat hier vrij en vast als een zelfstandig kunstenaar van de hoogste
begaafdheid. Noch voor het Asianisme,
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noch voor het Atticisme eenzijdig partij kiezend, heeft hij het verstaan aan de kunst
van L y s i a s en D e m o s t h e n e s nieuw leven te schenken. Toen C i c e r o de taal
van Rome, in kleurenrijkdom en lenigheid van woordvorming de mindere van het
Grieksch, doch krachtiger door de fijnere nuanceering van hare syntaxis, verhief tot
een later nooit weer geëvenaard voertuig der forenze welsprekendheid, toen mocht
hij de eerste waarachtige hellenist onder Rome's burgers heeten.
Eene graeco-romeinsche cultuur intusschen als welke door C i c e r o 's arbeid voorspeld
scheen, heeft de keizertijd niet gebracht. In de omvangrijke Grieksche letterkunde,
die ons de drie eeuwen tot op C o n s t a n t i j n s regeering hebben gelaten, hebben
de Romeinsche karaktertrekken het niet tegen de Helleensche kunnen volhouden.
Sinds H a d r i a n u s wordt het Grieksch openlijk als meester erkend.
Het hellenisme van dit meer dan driehonderdjarig tijdperk draagt in zijne opkomst,
zijn bloei en zijn voortgang zeer verschillend karakter. Zuiver hellenistische
renaissance is het slechts in de dagen van H a d r i a n u s en de A n t o n i n i . Daarna
bepaalt de botsing van Helleensche en Christelijke wereldbeschouwing voor een niet
gering deel zijnen aard. En daarvóór - in de eerste eeuw - is niet zoozeer sprake van
renaissance, als van renaissance-verwachtingen: verwachtingen ten deele gewekt en
ten deele ook gewettigd door de toewijdende belangstelling van hellenisten als
Cicero.
Zonder twijfel waren voor de Grieken van C i c e r o 's tijd de door ons aangeduide
teekenen van hellenisme veel minder duidelijk zichtbaar dan voor ons, die op een
afstand staan. En al hadden zij den arbeid van C i c e r o , de poëzie van Ve r g i l i u s ,
de levenswijsheid van H o r a t i u s , erkend als gegroeid uit Helleensche beginselen,
een hellenisme in Romeinsch kleed, eenen renaissance-dageraad glorend aan den
westelijken horizon, zouden zij bezwaarlijk hebben toegejuicht. Het hellenisme, dat
zij verwachtten te
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zien herleven, was niet het voortbloeien van de graeco-romeinsche cultuur in de
werken der Romeinsche meesters doch het herstel van de Grieksche taal en de
Grieksche letterkunde op hare wettige eereplaats. Was het wonder, dat zulk een
begeerte vooral van keizerlijken steun redding verwachtte?
Van het jonge principaat verwachtten alzoo deze Hellenisten, elk op zijne wijze,
de herleving. Voorzeker, de houding van O c t a v i a n u s A u g u s t u s gaf daartoe
aanleiding. Eene geheele reeks bewijzen van zijne keizerlijke sympathie voor het
hellenisme laat zich samenvatten in ééne sterk sprekende daad: den bouw van den
tempel van Apollo op den Palatijn. Deze is als een symbool van hulde aan Hellas.
Juist dat O c t a v i a n u s het was, die dien tempel wijdde, O c t a v i a n u s , de
‘Hersteller van den Romeinschen eeredienst’, die de oudste priestercolleges had doen
herleven, en twee en tachtig Romeinsche tempels weer had opgebouwd, dit maakte
de wijding zoo wel-sprekend. De zelfde imperator, die op het forum Augusti tegenover
den tempel van Mars Ultor eene gansche rij van oud-Romeinsche helden had doen
opstellen in marmer, als een waarschuwend teeken tegenover al te kosmopolitische
geringschatting van oud-Romeinsche glorie, plaatst op den Palatijn - als herinnering
aan zijn eigen overwinning op de binnenlandsche tegenstanders zijner monarchie een tempel, Grieksch zóózeer als maar een tempel Grieksch kan zijn. De elpenbeenen
deuren verhalen de wonderbare verdrijving der Gallische roofbenden van den
Delphischen Apollotempel, en ter andere zijde den dood der Niobiden; alzoo
verkondigt hellenistische symboliek de onverwinlijkheid van Apollo en Augustus
beiden. De Grieksche zonnegod bekroont met zijn vierspan het akroterion, de
Helleensche Apollo Citharoedus troont in het heiligdom, en onder dien troon vinden
de zeer heilige Sibyllijnsche boeken hun veilige bergplaats. Zóózeer acht Augustus
de religie van Hellas en Rome één. Wat moeten dan de op herrijzenis hopende Grieken
wel gevoeld hebben, toen ze eerst naast dien tempel een bibliotheek zagen bouwen,
Grieksche en Latijnsche schatten te
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zamen herbergend en versierd met een colossaal beeld van A u g u s t u s als Apollo,
en eindelijk zelfs den tempel zagen verheven tot middelpunt van de hoogheilige Ludi
saeculares? Toen de lierdichter van het jonge rijk, zich zelf overtreffend bij de
vertolking van Helleensche vroomheid in zuiver Latijnsche pöezie, daar aan zijne
virgines lectae puerique casti de bede tot den Helleenschen lichtgod op de lippen
legde, ja, toen kon het niet anders of menig Grieksche balling, aan den ouden adel
zijns volks indachtig, moet hebben gedacht, dat nu het oogenblik gekomen was,
waarop de Mater Urbium de sluimerende schoonheid van Hellas weer zou wekken.
Van de monarchale sympathie - dat zou spoedig genoeg blijken - verwachtte
intusschen het hellenisme voorloopig tevergeefs opwekking. Wat Grieksche pöezie
aan het hof vermocht, zegt ons een bijna bij toeval in de Anthologie bewaard
epigrammendichter, een zekere C r i n a g o r a s van Mitylene, bij wiens werk wij
hoogstens één oogenblik mogen stilstaan. De meest geacheveerde Alexandrijnsche
kunst, een soort van sonnettistische volleerdheid, stelt deze dichter in dienst van het
keizerlijk familieleven. Scheert zich M a r c e l l u s voor de eerste maal, gaat D r u s u s
trouwen, verkeert A n t o n i a in belangwekkende omstandigheden: C r i n a g o r a s
heeft zijn lofdicht gereed. Kleine geschenken op hoop van zegen biedt hij met een
handig gepointeerd epigram zijnen machtigen beschermers aan; de weelde hunner
villa's bezingt hij tot verlustiging der eigenaars, in technische verzen; maar al wint
hij zoo zijn brood, en al verlokt hij zelfs eenen Germanicus om ook eens epigrammen
te maken, hij blijft een Graeculus esuriens. En daardoor is hij een beeld van de
literatuur, die hij vertegenwoordigt. De levenskracht en de vruchtbaarheid zijn in
deze periode nog uitsluitend aan de zijde der Romeinsche letterkunde.
De Grieken hebben dat zelf niet ingezien. Hoe vreemd het klinke, de woordvoerders
van het hellenisme in den eersten keizertijd hebben blijkbaar nooit begrepen, tot hoe
kostelijken wasdom de grieksch-romeinsche kunst in de poëzie van Ve r g i l i u s ,
en de historiografie eerst van L i v i u s , straks van Ta c i t u s , was gekomen. En
intusschen
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was in het hellenisme zelf de opkomst van het daglicht zóó traag, dat het bijna spot
schijnt hier van eenen dageraad te spreken. De strenge heerschappij van T i b e r i u s ,
het despotisme van C a l l i g u l a , C l a u d i u s en N e r o kweekten hoofdzakelijk
slechts apathie; en onvervuld bleef menige hooggespannen verwachting. En toch niet geheel onvervuld. Van de eerste tijden der monarchie af ziet een oplettend
toeschouwer het licht van de herrijzenis - zij het nog flauw - gloren aan den horizon,
en zulks op zeer verschillende punten.
Het eerst, en ook het duidelijkst, op het gebied van de kunst. In zekeren zin zou men
kunnen beweren, dat hier het licht nooit was ondergegaan. In de Helleensche kunst
zijn de décadence-verschijnselen minder talrijk geweest dan in de literatuur, en
gestadiger vergezeld van nieuwe levensteekenen. Ook te Rome ontgaan die
levensteekenen ons niet, wanneer we na de eerste overweldigende indrukken der
copieën-massa's in Rome's museums ons rekenschap trachten te geven van het karakter
der Grieksch-Romeinsche kunst. Wat zien wij?
Den Romeinschen kooper zijn oude roofzucht modernizeerend tot modieuzen
kooplust, maar tevens straks zich zelven opvoedend tot kunstkennis, en tot dien
verfijnden kunstsmaak, welke de levensvolle stuc-versieringen van de villa in den
tuin der Farnesina bestelde en verstond te waardeeren; een smaak, die de kunstenaars
lokte tot toewijdende navolging van het oude en tot verder voortgaan in de techniek,
door de oudheid aangewezen. Zeker niet altijd tot zegen voor de kunst! Archaïsme
was eene weinig schadelijke mode; maar erger was de elegante zinlijkheid, die, reeds
zoo sterk sprekend in de erotische literatuur van het door Alexandrië opgevoede
Rome, thans ook de mythologizeerende kunst der Hellenen voortdurend verder voerde
op den hellenden weg, die van de dartelheid naar de wulpschheid leidt. Hoe hier de
kunst gehoorzaamde aan den bedorven smaak harer koopers, toonen ons niet alleen
de Pompejaansche fresco's, of de talrijke Hermaphroditen en Kallipygen in de
Romeinsche en Napel-
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sche museums. Niet in deze vermenigvuldiging lag het bedenkelijke; veeleer in het
feit, dat het mythologizeerend navertellen der goddelijke liefdesgeschiedenissen zich
in steeds zinlijker duidelijkheid uitdrukt. Deze plastiek vermenschelijkt hare goden
zoo goed als zij straks eenen A n t i n o ü s als H e r m e s of D i o n y s o s zal afbeelden
- niet tot vergoddelijking van menschelijke waardigheid, gelijk de dienaren der
Diadochen hadden gedaan, doch tot vermenschelijking van de godentypen. Zoo
maakt zij de lichaamsbekoring van Romeinsche Keizerinnen tot publiek eigendom,
hare Venus-gestalten ontkleedend zooals eeuwen later C a n o v a het P a u l i n a
B o r g h e s e zal doen.
Mag het tegenover die zonden herschepping heeten, dat de kunst nieuwe wegen
zoekt in de allegorie - als in P u d i c i t i a 's waardig omhulde gestalte, of in de
wonderfijn geacheveerde harnasversiering van den Vaticaanschen A u g u s t u s ? Of
dat zij nieuwe stof vindt in de poëtische idylle van het genre-beeld, van spelende
putti en droomende meisjes? Kan men van renaissance spreken, omdat in de
decoratieve kunst te Rome het plantmotief, bovenal de heerlijke vorm van den
acanthus, zich ontwikkelt in steeds rijker pracht? Hoe armelijk schijnt ons deze
renaissance, zoodra wij bedenken dat wij dien zelfden naam gebruiken, wanneer we
in de Johannes-statuen van D o n a t e l l o christelijk geloofsleven zien gloeien onder
de bewonderende navolging der antieke kunst!
Maar uit de loutering, die de vrucht is van elke aanhoudende aandacht gewijd aan
de klassieke kunst, is toch in één opzicht te Rome een nieuw levensbeginsel voor de
Grieksche kunst geboren, of liever een sluimerende kracht weder ontwaakt.
Levenswaarheid, realisme: zie daar wat Rome, aan P e r g a m u m s lessen indachtig,
voor de hellenistische kunst zal kweeken. Rome prikkelt de kunst tot dieper gaande
studie van het lichaam: nu eens - als in den Borghesischen kampvechter - boetseert
zij het rappe soldatenlijf met al de détails der mannenschoonheid; dan weer lokt zij
den geest des toeschouwers naar de arena en toont hem den rustenden pugilator met
zijn kleinen bar-
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baarschen kop, gedeukt door vuistslagen, met zijn zware lijf, waarop de spieren
liggen als koorden. - Lijfsaanbidding heeft men deze kunst genoemd, en zelfs de
grootste leerling dezer meesters, M i c h e l A n g e l o is aan dat vonnis niet ontkomen.
Toch is het iets anders, dat ochtend aan ochtend den bezoeker van het Vaticaansche
Museum terugroept naar den torso van den zoogenaamden Hercules. Deerlijk
geschonden spreekt deze romp nog luid van de heerlijke kunstenaarsgave, die hier
liefdevolle kennis van het lichaam dienstbaar heeft gemaakt aan de vertolking van
dat altijd boeiende vraagstuk: hoe openbaart zich in alle deelen des lichaams de
stemming des geestes?
Realisme is voor zulk eene kunst eene armelijke benaming. Immers de kunstenaars
dezer richting wilden niet, dat hunne waarheidsliefde zich zou spenen van subjectief,
reflecteerend gevoel. Juist daardoor is de portretkunst, uiting van psychologische
studie, in deze periode zoo rijk. Ernstig en individueel, weet zij niet slechts de natuur
lijn voor lijn na te beelden; maar omdat zij zelve spiritueel en ironisch en ook wel
droefgeestig is, verscherpt zij de persoonlijke trekken, en toont ons J u l i a
daemonisch, A n t o n i u s wereldsch, S u l l a spotziek. Weldra verbreedt hare
belangstelling zich tot humor in hare studie van de typen der barbaren, maar zij
verheft zich tegelijk tot eerbied voor de majesteit der smart en vertolkt op de edelste
wijze het Vergiliaansche parcere devictis in de hooge gestalte der ‘Germania devicta’
van de loggia de' Lanzi. Bovenal echter wijden deze kunstenaars hunne oud-Grieksche
ontvankelijkheid voor indrukken aan de beschouwing van den Romein. Hier bepaalt
zich de kunst niet meer tot den welbekenden, geïdealizeerden heerscherstypus. Zij
begrijpt en vereeuwigt den Romeinschen aard volkomen: den strengen overlegzamen
huisvader, zijne matrone kuisch tot koelheid toe, de ernstige vroomheid van den
offerenden senator. En zoo brengt zij nieuw leven. Het mocht een waagstuk heeten,
toen de kunstenaars van de Ara Pacis hun altaarreliefs lieten verhalen van de
ambtswaardigheid der rerum domini in de zelfde taal, in welke
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eens de parthenonfries had gezongen van de Atheensche schoonheidsglorie. De
voorname togafiguren der Romeinsche offeraars beschamen dat waagstuk niet. Hier
is eigen leven, eigen zorgvuldige kunstvaardigheid, bovenal eigen gedachte. Zinvol
en eenvoudig is hier de waardeering uitgesproken van het ideaal, dat de vrede-vorst
zelf door zijne altaarwijding trachtte te belichamen.
Grooter welwillendheid en meer aandacht is er noodig om op het gebied der
geestelijke kunsten reeds in de periode van A u g u s t u s het naderen van de
hellenistische herrijzenis te erkennen. Toch heeft het reeds toen aan mannen, die
zochten naar nieuwe wegen, niet ontbroken.
Op het gebied der historiografie is D i o d o r u s S i c u l u s zulk een zoeker.
D i o d o r u s , minder talentvol dan zijne Romeinsche vakgenooten, evenzeer verstoken
van de psychologische gaven, die S a l l u s t i u s onderscheidden, als van L i v i u s '
dramatisch genie, heeft met zijne Bibliotheca ongetwijfeld dit succes gehad, dat hij
van zijne eigene dagen af tot op onzen tijd toe een der meest gelezen Grieksche
schrijvers is geweest. Dit succes echter dankt hij eenvoudig aan zijne compilatie. De
‘algemeene geschiedenis’, met welke hij de behoefte aan ‘universeele beschaving’,
die zijnen tijd kenmerkte, kwam bevredigen, deed wat compilaties plegen te doen.
Zij werkte mede om de schrijvers, waaruit zij putte, te doen vergeten. Dat alzoo thans
D i o d o r u s ' Bibliotheca voor de geschiedenis der Oostersche volken, voor Hellas'
mythische periode zoowel als voor den bloeitijd, en tevens voor een gedeelte der
Romeinsche geschiedenis een onzer voornaamste Grieksche autoriteiten is, hij dankt
het slechts aan de afwezigheid zijner voorgangers; en het is minder om de wijze,
waarop hij zijne taak als historicus vervuld heeft, dan om de opvatting, van welke
zijn arbeid getuigenis hoopte te geven, dat hij hier onze aandacht verdient. Die
opvatting is niet door D i o d o r u s uitgedacht, maar uit de hand van anderen aanvaard;
doch dat hij ze aanvaardde, bewijst zekere zelfstandigheid. Als een zelfstandig man
treedt D i o d o r u s naar voren uit de rij van die vrij talrijke geschiedschrijvers ‘in
duodecimo’,
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die de verschillende Romeinsche veldheeren op hunne tochten plachten te vergezellen,
waarlijk geene Joinville's, al reisde ook deze mémoire-schrijver met zijnen vorst
mede. D i o d o r u s wil iets meer dan de mémoires van eenen P o m p e i u s of een
L u c u l l u s schrijven. Dertig jaren reizens en denkens geeft hij - naar zijn zeggen
althans - aan de voorbereiding voor zijne taak, en voor die taak heeft hij diepen
eerbied. Niet als H e r o d o t u s , wiens werk bijna een epos is, zal hij geschiedenis
schrijven, noch als T h u c y d i d e s , die slechts van één volk éénen oorlog beschreef.
Op de schouders van P o l y b i u s wil hij staan: zijn doel is pragmatische
historiografie.
Maar wie D i o d o r u s ' rhetorische inleiding leest, ziet duidelijk, hoe zich voor
den schrijver onder den onmiddellijken invloed der Stoa het arbeidsplan van
P o l y b i u s uitbreidt tot afmetingen ver boven zijne krachten. Welk eene taak wacht
dezen priester van de goddelijke voorzienigheid! Gelijk de astronoom de
onveranderlijke banen der sterren weergeeft op zijne hemelkaart, zoo zal hij in zijne
historie - dat boven alle verdichting leerrijke boek der menschheid - de lijnen teekenen
van het groote wereldplan Gods: immers de wereldgeschiedenis is de tot daad
geworden gedachte der voorzienige godheid. In de taal, die de schoonste is der wereld,
en die ook de wereldtaal geworden is, zal hij de overlevering te boek stellen van die
stad, die de aardkring heet, van die éene groote familie, wier kinderen de menschen
zijn, en wier middelpunt Rome is, het centrum van de Oikumene.
Weinig oorspronkelijk als ons deze opvatting der historiografie - afgezien van
haar eenzijdig opbouwend karakter - dunkt, in D i o d o r u s ' tijd was zij in vele
opzichten nieuw. Aan D i o d o r u s zelven geeft zij een duidelijk gepreciseerd plan.
Er bestaat voor hem eene Oude, eene Nieuwe en eene Nieuwste Geschiedenis.
Vóórgeschiedenis, belangrijk genoeg om stof te leveren voor de eerste zes van de
geprojecteerde veertig boeken, is alles wat aan den Trojaanschen oorlog vooraf gaat.
Het tweede tafereel (Boek VII-XVII) reikt van dien mythischen tijd tot aan
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den dood van A l e x a n d e r . Dáár ziet hij den nieuwen tijd, aan welken hij de
volgende drie-en-twintig boeken van zijn werk wijdt, geboren worden: daar ontstaat
de novus rerum ordo, die cumuleert in het imperium Romanum en zijne symbolische
afronding vindt in C a e s a r 's tocht over zee naar Brittannië.
Wie de geschiedenis der hellenistische historiografie wil schrijven vindt leerrijke
stof in de beschouwing van D i o d o r u s ' vele tekortkomingen bij de uitwerking van
dit plan. Voor ons zijn zijne technische vergrijpen van minder belang dan zijn persoon
als historicus; maar indien wij uit de nu eens gecopieerde, dan weer verkorte, straks
gecontamineerde ontleeningen van H e c a t a e u s , van C t e s i a s , van H e r o d o t u s ,
E p h o r u s , T h e o p o m p u s , D u r i s iets trachten uit te lichten, dat naar de eigen
persoonlijkheid van den schrijver dezer histoire encyclopédique heenwijst, dan
kunnen wij gemakkelijker een zondenregister samenstellen, dan eene karakteristiek
geven. Had D i o d o r u s beseft, wat het zeggen wilde, in de wereldgeschiedenis de
ontwikkeling der godsgedachte aan te toonen, dan hadde hij althans eene poging
gedaan tot het aanwijzen van de geleidelijke opvoeding der menschheid. Hij gevoelt,
dat eene wereldgeschiedenis als de zijne behoort te beginnen met eene schets van
het ontwakend godsbewustzijn der menschen, met eene vergelijkende mythologie;
maar de taak is hem te zwaar, en in de plaats van de vereischte inleiding geeft hij
den lezer eene cosmogonie - compilatie eener aan H e c a t a e u s den Te ï e r
ontleende, maar met de grondslagen van zijn eigen opvatting der Voorzienigheid
bitter slecht strokende materialistische wijsheid. En eenmaal aan zijn gids gewend
volgt hij dezen onbeschroomd, ook al leidt hij zijn stoïsch geloof op de paden van
het platste euhemerisme.
Feitelijk is hier mede alles gezegd. Met handen en voeten geeft D i o d o r u s zich
over aan zijn toevalligen gids: hoogstens waagt hij op ondergeschikte punten eene
ietwat wijze polemiek. Wil men in die compilatie leidende karaktertrekken ontdekken?
Men zou de voorliefde voor romanti-
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sche verhalen kunnen noemen, weinig treffend, zooals zij zich hier vertoont ontdaan
van de naieveteit van H e r o d o t u s zoowel als van de leerzaamheid welke de
Cyropaedie-fantasiën bezaten. Die voorliefde verleidt hem om H e r o d o t u s te laten
liggen en E p h o r u s te volgen. Welk eene keuze! En hij blijft - gemakshalve - die
keuze getrouw! Terwijl hem voor den Peloponnesischen oorlog zulk een uitnemend
voorbeeld van nadenkend zoeken naar de groote bewegingslijnen der historie in
T h u c y d i d e s ten dienste stond, verkiest hij E p h o r u s ! Voor T h u c y d i d e s is
de oorlog tusschen zijne vaderstad en Sparta eene gebeurtenis, die hare schaduw ver
vooruit werpt. Uitvoerig is zijn onderzoek, breed zijne uiteenzetting der oorzaken.
Afgunst tusschen naburige staten, jarenlang gevoede naijver van Sparta tegen den
staat, die haar verdrong uit hare hegemonie, gisting onder de tegenstrijdige elementen,
die de Atheensche democratie wel samenbond maar niet vereenigde: zie daar de
hoeksteenen van het fundament zijner beschrijving van den fatalen krijg. Maar
D i o d o r u s ? Wel verklaart hij vooraf, dat het de taak van den waren
geschiedschrijver is, van zulk eenen oorlog vooraf de oorzaken aan te geven; maar
voor zijn kleingeestig inzicht dringt zich, met zeer onjuiste toepassing van de leer,
dat de geschiedenis der volken de geschiedenis hunner leiders is, het persoonlijk
element naar voren. ‘De Atheners,’ zoo schrijft hij E p h o r u s na: ‘hadden de
bewaring hunner schatkist opgedragen aan P e r i c l e s , en deze, niet in staat zich te
verantwoorden, verwekte den Peloponnesischen oorlog.’ Is het niet, alsof wij een
modern historicus hooren verklaren, dat de eenige aanleiding tot den
Fransch-Duitschen oorlog gelegen was in den hachelijken toestand der
Bonapartistische dynastie? Erger nog. Want geen Aristophaneslezer kan voorbij zien,
dat op den bodem van D i o d o r u s ' verhaal de spottende verdichting der comedie
ligt. Hier is eene oorlogsbeschrijving aan het woord, die de historie documenteert
met citaten uit Punch.
Een zoeken naar algemeene voorstellingen vindt men bij D i o d o r u s wel; maar
de poging gaat boven zijne macht.
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Er leeft in hem een vaag besef, dat er telkens in de geschiedenis perioden zijn, in
wier rondgang één woord voortdurend van mond tot mond gaat, één denkbeeld
geleidelijk tot rijpheid komt; maar als hij tracht die idée dominante te grijpen,
verduistert zich dat besef tot rhetorische fraseologie. Aan het drama van den strijd
tegen Perzië heeft deze priester der voorzienigheid geen bemoedigender gedachte
kunnen ontlokken dan deze, dat een onberekenbaar en wisselziek noodlot speelt met
de menschelijke voorstellingen van macht en onmacht. De heerlijkheid der
Pentekontaëtie wil hij concentreeren in één fijn beeld, en hij brengt het niet verder
dan tot eenen onvolledigen catalogus. Hij is overtuigd, dat de ware wereldgeschiedenis
zou moeten beginnen met de studie van het ontwakend godsgeloof, en in de plaats
daarvan geeft hij een goden-lijst. En tenslotte, terwijl de ziel van zijn werk zou zijn
de gedachte, dat de gansche menschheid ééne polis vormt, staan in zijne Bibliotheca
de volken - elk hunner gebeeldhouwd naar het model, hem door zijn toevalligen gids
verstrekt - in starre afzondering naast elkaar, gelijk de archaïsche figuren in het
gevelveld van eenen oud-griekschen tempel. Zoo is niet het vinden, maar het zoeken
van D i o d o r u s voor ons belangrijk. Slechts dat hij is voorgegaan op den weg, later
door P l u t a r c h u s en A p p i a n u s met gelukkiger uitkomst betreden, gaf hem
aanspraak op onze belangstelling.
Falend in de uitwerking van zijn philosofisch plan, heeft toch D i o d o r u s den
schat van kennis zijner bij uitstek weetgierige tijdgenooten belangrijk vermeerderd.
Geheel verschillend is het doel waarmede D i o n y s i u s van H a l i c a r n a s s u s zich
tot het schrijven van zijne geschiedenis zet. Omstreeks den tijd van den slag bij
Actium - als zoovele Grieken - uit klein-Azië naar Rome overgekomen trad de rhetor
D i o n y s i u s uit den talrijken en arbeidzamen stoet van Grieksche privaatdocenten
naar voren met hoogere pretensies dan die van consulteerend deskundige te zijn voor
Romeinsche dilettanten. Hij wil historicus heeten. Dat zijne ‘Romeinsche
Archaeologie’ hem tenauwernood aanspraak op dien eeretitel geeft, erkent ieder,
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die het boek heeft gelezen. Toch verdient de schrijver een oogenblik onze aandacht
om het doel dat hij zich stelt. ‘Niet alles,’ aldus ongeveer redeneert de Halicarnassiër,
‘is waardige stof voor de historie. Als iedere kunst, zoo streve ook de historiografie
uitsluitend naar het schoone.’ Inderdaad had de rhetor niet licht eene stof kunnen
kiezen, minder geschikt tot staving van zijne doctrine. Het kan niemand ontgaan,
hoe hij de ontwikkeling van het imperium Romanum tot aan de Punische oorlogen
teekent zonder inzicht in het karakter van het Romeinsche volk, zonder scherpe
voorstelling van de in den jongen staat worstelende krachten, zonder besef van het
organisme der Romeinsche republiek. Maar ook hier is het billijk minder op de
uitwerking van het plan, dan op het plan zelf te letten. Uit de kleine grootheid van
zijne Aziatische provinciestad overgekomen naar de wereldstad, beseft deze Helleen,
dat krachtens een onverbreekbare natuurwet Rome als sterkere wel moest heerschen
over Hellas; maar tegelijkertijd leeft in hem deze troostende gedachte, dat
onmiskenbaar deze wereldbeheerschers zonen van Griekschen bloede zijn. Het is
alsof hij tot hen zegt: Wij hebben U ons verleden geschonken, gunt ons nu ook eene
plaats in uwe toekomst.
De ‘Romeinsche Archaeologie’ - van welke ons slechts het eerste gedeelte,
handelend over de jaren vóór 450, bewaard bleef - eischt van den modernen lezer
heel wat toegevendheid. Onloochenbaar talent voor natuurbeschrijving, ontwakend
ethnografisch schiften gaat hier schuil onder zware rhetoriek. En dat is de wil van
den schrijver geweest. De criticus, die het T h u c y d i d e s niet vergeven kon, dat
deze voor zijne historie geen ‘mooi’ onderwerp had gekozen, wilde den ouden
historiograaf verbeteren, ook in den stijl, vooral in de rhetoriek. Deernis bevangt
ons, wanneer wij denken aan de Romeinsche toehoorders, die op dezen ‘verbeterden
T h u c y d i d e s ’ zijn onthaald. Hier oreert alles: Aeneas, Romulus ja, de vader van
Virginia - ieder heeft zijne redevoering.
In den grond outreert hier D i o n y s i u s een gebruik
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aan de geheele oude historiografie eigen. Bij hare geboorte reeds had deze de
dramatische eloquentie van het epos overgenomen, en onder de toejuiching der
redelievende Grieksche toehoorders hadden van H e r o d o t u s af de historiografen
èn de oraties vermeerderd èn haar karakter gewijzigd. Bij den ouden H e r o d o t u s
is de redevoering meestal het voertuig van algemeen menschelijke beschouwingen.
T h u c y d i d e s echter ontwikkelt soms in zijne oraties de verschillende inzichten
der politieke partijen ten opzichte van een bepaald aanhangig punt, soms legt hij
daarin de karakterschets neer van zijne hoofdpersonen. Maar wat daarvan wordt bij
D i o n y s i u s , die al zijn helden dezelfde schoolfrazen in den mond legt, behoeft
nauwlijks nader aangeduid, indien men bedenkt, dat hij kans heeft gezien om den
held Coriolanus vijftien redevoeringen te laten houden.
Het noodlot heeft gewild, dat D i o n y s i u s vooral bekend is gebleven door zijne
Romeinsche geschiedenis. Toch ligt zijne hoofdverdienste elders. Door de eischen
zijner praktische werkzaamheid als rhetor gedreven trad hij tevens op als literair
criticus; en van de literaire kritiek, zooals onze tijd die verstaat, mag hij bijna de
vader heeten.
Beoordeeld naar den maatstaf onzer tegenwoordige psychologische kritiek, is
ongetwijfeld de kunst van D i o n y s i u s zwak, en zijn oordeel bekrompen, zijn
standpunt doctrinair. Doctrinarisme trouwens is aan de literaire kritiek der oudheid
nooit vreemd geweest. A r i s t o t e l e s , die het eerst de grondslagen der aesthetische
waardeering als systematische wetenschap heeft gelegd, had zelf daarbij streng
vastgehouden, vooreerst aan zijne eigene philosofische definitie van het schoone als
't geen tegelijk zedelijk goed en welgevallig is, daarnaast aan zijne grondstelling:
‘kunst is mimetiek’; en dat, bij zijn schematisch onderscheiden van de natuurlijke
eischen der genre's, bij zijn onverbidlijk toewijzen: ‘dit is de taak van den poëet, dat
van den prozaschrijver’, voor hem zelven die leer geen al te starre dogmatiek werd,
is uitsluitend te danken aan zijnen fijnen per-
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soonlijken smaak. Bij zijne volgelingen, philosofen als rhetoren, wijzigde zich wel
telkens de definitie van het schoone, maar werd de leer van het klassieke schoon
steeds strenger, en zoo kwam er een dogmatisch wetboek voor literaire kunst tot
stand, dat geene afwijking gedoogde. Welke woorden ‘mooi’, welke klanken
welluidend, welke zin-rhythmen overredend waren: de toekomstige schrijvers en
lezers konden het nazoeken in hunne technische handleidingen.
Dat D i o n y s i u s die handboeken met eenige lijvige deelen heeft vermeerderd,
geeft hem weinig aanspraak op onze bewondering. Inderdaad heeft hij de diepgaande
aesthetische theorie van A r i s t o t e l e s gelezen met een oog door classicisme
verblind. Bovendien wijdt hij eenzijdig zijne aandacht aan de rhetoriek. De vraag,
sinds P l a t o 's Gorgias nooit vergeten, door A r i s t o t e l e s grondig tot in hare
fundamenten onderzocht, en in den kring, voor welken C i c e r o zijne boeken de
Oratore schreef, meer dan ooit aan de orde: de ernstige grondquestie of werkelijk
de rhetoriek recht had op eene plaats onder de philosofische wetenschappen, verontrust
D i o n y s i u s geen oogenblik. Met eene tevredenheid, die door de toekomst slechts
zeer ten deele zou worden gerechtvaardigd, constateert hij, antimodern en nimmer
transigeerend, dat de Asianische afdwalingen hare stervensure nabij zijn, en
proclameert hij als zijn renaissance-ideaal het onvervalscht Atticisme.
Het ideaal door D i o n y s i u s gesteld, en door de latere Atticisten ten deele bereikt,
is kenmerkend voor de omstandigheden. Slechts in de ballingschap, slechts in een
land waar het Grieksch niet dagelijks gesproken werd, kon men droomen van een
terugkeer der taal tot de vormen van drie eeuwen her. Maar die droom getuigt van
iets beters dan van louter studeerkamer-doctrinarisme. Den moed om de oude taal
van Hellas in de verstrooiing voor degeneratie te behoeden dankt D i o n y s i u s aan
de warme belangstelling zijner Romeinsche tijdgenooten.
Die belangstelling heeft ten slotte aan den Halicarnassiër de bladzijden in de pen
gegeven, welke zijne beteekenis
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als literair criticus zouden bepalen. Om den Romeinen de schoonheid der oudgrieksche
literatuur te toonen begon hij - naast zijne theoretische leerboeken - portretten te
teekenen van redenaars en geschiedschrijvers. En terwijl hij zich afvraagt: ‘Waarom
heb ik L y s i a s lief? Wat bewonder ik in D e m o s t h e n e s ? Waar ligt de bron van
T h u c y d i d e s ' aangrijpende kracht?’ begint de grauwe theorie te leven; voor het
napraten komt de eigen waardeering in de plaats, en doet zich - zij het ook nog zwak
- psychologische belangstelling voor den kunstenaar gevoelen onder het technisch
schematizeeren der eigenschappen zijner kunst. Zoo wijst hij zijnen lezers den weg
tot het kostbare en levenverrijkende genot der zelfbewuste bewondering van het
literaire schoon.
Is de aesthetiek van D i o n y s i u s nog eng en schoolsch, toch verdient de schrijver
onze aandacht; want hij heeft den weg bereid voor den fijn ontwikkelden en geestigen
A n o n y m u s , die in zijn boekje ‘over het Verhevene in den Stijl’, minder theoretisch,
ook minder wijsgeerig dan A r i s t o t e l e s , maar met meer levendigheid en met
ruimer smaak dan de Meester, de literaire kritiek zelve tot eene kunst heeft gemaakt,
en negentien eeuwen vóór onzen tijd met de daad heeft bewezen, dat echte literaire
kritiek altijd moet zijn vergelijkende literatuurgeschiedenis.
Over den tractatus de sublimi kort te zijn valt te moeilijker, omdat de onbekende
schrijver, de pseudo-Longinus, van wien eens B o i l e a u getuigde dat hij ‘en parlant
du sublime, lui même est très sublime’, de man, die volgens P o p e ‘al zijne wetten
staaft door 't eigen voorbeeld’, in onze dagen buiten den kring der eigenlijke
philologen nauwlijks meer genoemd wordt. Heeft in die mate de historische methode
de aesthetische verdrongen? In ieder geval verdient pseudo-Longinus ook om zijne
historische beteekenis wel, dat wij bij hem stil staan. Zijn boek is eene verrassing
van het begin af. Zie hier een grammaticus, die het werk van een voorganger over
het door hem behandelde onderwerp verwerpt ‘omdat het, handelend over het
verhevene, laag bij den grond blijft’, een rhetor, die
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boven de overreding het enthousiasme plaatst, een geleerde, die in den bloeitijd der
meest schematische stijltechniek stoutweg waagt te verklaren: ‘niet het schoolsch
naspeuren van al die begrippen van inventie, stofindeeling, ordening acht ik onze
schoonste taak. De bron der literaire extase wil ik kennen. Ik wil weten, van waar
die raadselachtige gave ontspringt, die als eene bliksemflits ons plotseling de gansche
heerlijkheid van het dichtergemoed toont. Is enthousiasme aangeboren? Kan men de
extase toetsen aan eene theorie? Wint zij in kracht door oefening?’
Met deze vragen op de lippen komt nu de Anonymus tot de klassieken, en terwijl
hij, onbevooroordeeld, doch met een door jarenlang scherp toeluisteren verfijnden
smaak, hunne werken beschouwt, staan wij als dankbare leerlingen aan zijne zijde,
verwarmd door zijne liefde, verhelderd van inzicht door zijne ongeveinsdheid, geleid
door zijne methode. Want, al verwerpt hij de schoolsche theorie, onder zijn schijnbare
losheid verbergt hij eene uitnemende orde.
Eerst komt de kennismaking. Hij toont u de verzen ‘die hunne tragische kleur
verliezen, zoodra ze in het daglicht komen’, de onvruchtbare tobberij der onoprechte
extase, de valsche beeldspraak der gezwollenheid; en die vonnissend, hetzij de
schuldige A e s c h y l u s , P l a t o of T i m a e u s heet, laat hij op het vonnis de vraag
volgen naar de oorzaak der fout. ‘Van waar - zoo vraagt hij - in onze eigene dagen
zooveel onware verhevenheid? De fouten eens schrijvers ontspringen meest uit de
zelfde bron als zijne deugden. Onze fout is ons onafgebroken jagen naar wat nieuw
is. Herstel is slechts te vinden in de juiste kennis van aard en oorsprong der ware
extase.’
Zoo komt hij dan toch tot de theorie? Ja maar aan de theorie gaat de definitie
vooraf. ‘Hieraan,’ zoo spreekt hij, ‘zult gij het verhevene erkennen: door hetgeen
waarachtig hoog is wordt onze ziel omhoog geheven, en bij het hooren vervuld van
eene blijdschap, als hadde zij zelve geschapen, wat zij hoort. In waarheid groot is
wat herhaalde beschouwing niet slechts duldt, maar eischt, wat steeds aan onze ziel
rijker stof tot nadenken geeft dan in
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de gebruikte woorden is uitgesproken.’ Is juister omschrijving van het klassieke
denkbaar?
De theorie aangaande de grondslagen van het verhevene, welke de schrijver hierop
laat volgen, is evenmin nieuw als overtuigend. Het belangrijke is, dat hij de grauwheid
van die technische beschouwing kleurt door zijne beeldspraak. Den van Gode
geschonken kunstenaarsaanleg noemt hij den bodem waaruit de vijf bronnen der
extase ontspringen: de vatbaarheid voor groote concepties, den hartstocht, de door
oefening te verwerven bekwaamheid in schepping van den inwendigen gedachtenvorm
en van de uitwendige expressie, dan de keus van edele woorden, eindelijk de waardige
compositie.
Natuurlijk zijn dergelijke schematische theorieën altijd eenzijdig en doctrinair.
Maar het opwekkende, het karakteristieke van dit kleine en nog slechts fragmentarisch
bewaarde boekje ligt niet in die leerstellingen, doch in des schrijvers diepen eerbied
voor het Schoone. ‘Het is niet mogelijk’ zoo verkondigt hij, ‘dat hij, die in zijn leven
laag denkt en handelt, werken schept der onsterflijkheid waardig.’ En terwijl hij die
overtuiging toetst aan de werken der dichters, wier studie ze in hem wekte, wordt
hij wonderbaar aangedaan door de verscheidenheid hunner middelen. ‘Zie,’ zegt hij,
en hij grijpt u bij den arm: ‘welk een verschil in beeldende kunst en toch welk eene
hoogheid in beiden! Zie bij Homerus - Poseidon Troje naderend. De bergen dreunen;
de wouden op Troas' heuvelen sidderen, doch onder zijn wagen duiken uit alle
schuilhoeken duizenden dartele dieren op. En stel nu daar tegenover de verhevenheid
van den Joodschen wetgever, die volstaat met aan den aanvang van zijn boek te
schrijven: Daar zij licht - en daar was licht!’
Onvruchtbaar kon zoo groote blijdschap over het schoone niet blijven. Behalve
een zeer duidelijke en persoonlijke kennis van de schrijvers die hij bewonderde, heeft
zij aan pseudo-Longinus twee kostbare gaven geschonken. Vooreerst de macht, om,
in een tijd van smaakverslapping en over-geleerdheid, uit den verwarrenden stroom
van allerlei literatuur met bewust oordeel te grijpen naar het waarlijk
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klassieke, en daarnaast de overtuiging, dat ten allen tijde - ook in zijn eigen, niet
door hem bewonderden tijd - eene zoodanige navolging van die kunstenaars mogelijk
is, welke geene nabootsing is. Die navolging - zegt hij - opent de oogen onzer ziel
niet voor P l a t o of H o m e r u s zelven, maar voor de schoonheid door hen
aanschouwd. Dan is het alsof de groote mannen der oudheid aan onze zijde staan als
rechters over ons werk. En aan den anderen kant staat het nageslacht, dat ons lezen
zal na onzen dood. Ziedaar het gezelschap, dat ons beletten zal bij iedere letter die
we op papier zetten angstig te vragen: ‘Wat zeggen mijne tijdgenooten er van?’
De tijdsomstandigheden hebben niet gewild, dat de studie, door dezen Griekschen
Q u i n c t i l i a n u s begonnen, op waardige wijze door Helleensche volgelingen zou
worden voortgezet. Maar daarom heeft hij, die het levensgenot zijner lezers door
zijn smaakvolle liefde voor de oudheid op zoo edele wijze vermeerderde, te meer
aanspraak op onze aandacht.
Verrijking van levensgenot mag op zich zelf nog geene renaissance heeten. Maar op
een ander gebied dan het hierboven betredene geeft ons het geestelijk leven van het
Rome der J u l i i en C l a u d i i teekenen te zien van eene werkelijke wedergeboorte.
Wel geldt van deze herrijzenis in de philosofie, wat van de geheele hellenistische
renaissance moet gezegd worden, dat de schoone naam, ontleend aan het rinascimento
der vijftiende eeuw te glansrijk is om deze periode naar waarheid te kenschetsen;
maar door den arbeid der philosofen van de eerste eeuw is het geestelijk leven der
Romeinsch-Grieksche maatschappij verdiept en veredeld. Dit ontkent niemand, al
groeien voor de hellenistische literatuur de beste vruchten van dien arbeid eerst in
eene volgende periode.
Duidelijker dan ergens elders komt hier, in de werken der moraal-philosofen, aan
het licht, hoe innig de zusterculturen van Hellas en Rome thans waren samengegroeid.
Anders dan uit speciaal letterkundige belangstelling vraagt niemand onzer er naar,
of S o t i o n , d e S e x t i i , S e n e c a ,
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M u s o n i u s R u f u s , E p i c t e t u s in het Grieksch of in het Latijn schreven: zij
dragen allen hetzelfde karakter, den aard dien later het duidelijkst M. A u r e l i u s
zal toonen: het is Graeco-Romeinsche wijsheid. Romeinsch is in die philosofie de
bezadigde zelfbeperking, verstandiger dan het eclecticisme van C i c e r o , die na het
wikken en wegen van Epicureïsche, Stoïsche en Academische stelsels wel, als ware
het op grond van welwillende onpartijdigheid, tot een soort van plichtmatige scepsis
komt en ernstig verklaart: opinabor, non sciam; maar zoodra hij zich wendt tot de
moraal-philosofie dien geleerden twijfel doet slinken tot deze kleine concessie, dat
in zaken van ethischen aard onze persoonlijke meening bezwaarlijk voor anderen
bindend kan zijn. Door den eisch der praktische moraal gedwongen aanvaardt hij
het waarschijnlijke als waar: maakt hij van zijn voorzichtig opinor een geloovig scio.
Consequenter, beslister, en als zedemeester hartstochtelijker dan de welbespraakte
schrijver der Academica is S e n e c a . Bij hem heeft de philosofie het karakter en de
idealen eener godsdienstige overtuiging. Zijn philosoof wil zijn een generis humani
paedagogus, zijne wijsheid wil genezing brengen en is ter wille van dat doel zelfs
bereid haar karakter als zuivere en slechts om haarzelfs wil beoefende wetenschap
prijs te geven. Zal zij de waarde eener bepaalde wetenschap schatten, dan vraagt ze
niet: ‘wat beoogt deze?’ maar: ‘wien maakt zij sterker? Wiens hartstochten overwint
zij?’ - Soms, het is waar, is ook in dezen wijsgeer de natuur sterker dan de leer, zoodat
hij begint zich te verdiepen in de fundamenteele vragen der theorie; maar ras schrikt
hij wakker en zegt: ‘dat spel schept geleerde, geen brave menschen!’
Geheel consequent zal zich deze verwaarloozing van de logische grondslagen der
moraalphilosophie eerst toonen bij E p i c t e t u s ; toch past hare vermelding op deze
plaats, omdat zij zoo echt Romeinsch is. Ruiterlijk komt de school der S e x t i i
verklaren, dat het beter is geene wetenschap te bezitten dan eene, die in plaats van
verantwoordelijkheidsgevoel scepticisme teelt. En evenzoo

Onze Eeuw. Jaargang 4

439
denkt S e n e c a . ‘Niet spreken, maar doen!’ zegt hij, en hij dringt ook zelfs de
overwegingen van het eclecticisme nog op den achtergrond om aan de menschheid,
die hongert en dorst naar levenswijsheid, het sterkend voedsel te brengen eener kloeke
moraal. Den levensmoeden tijdgenoot van N e r o schudt hij wakker uit zijne laffe
levensverzaking en roept hem toe in dien korten, afgebroken, hartstochtelijken stijl,
dien de Grieksche Stoïci van hem zullen erven: ‘Uw ziel is god, uw leven Gods
geschenk, u toe vertrouwd... wat hebt gij er mede gedaan?’
Het is niet uitsluitend in de Stoïsche school, dat zich te Rome die behoefte aan
dogmatische moraalphilosofie heeft geopenbaard. Beslister spreekt het
nieuw-pythagoreïsme, zich ontworstelend zoowel aan de verslapping der hedonistiek
als aan de verwarringen der logische philosofie het bankroet der oudhelleensche
vreugdeverheerlijking uit. Tegenover het naturae convenienter vivere stelt deze
school den eisch der ascese.
Maar hoezeer opgewekt door Romeinschen invloed, het Neopythagorëisme zelf
stamt uit het Oosten en openbaart zich eerst krachtig in eene latere periode. De
menigte apocryphe geschriften, oud-Pythagoreïsche wijsheid vermengend met
Platonische en Aristotelische elementen, die in de eerste eeuw onzer jaartelling niemand weet van waar - voor den dag trad, verdient minder onze aandacht dan de
schets van den idealen wijze, die in de derde eeuw in ‘het leven van A p o l l o n i u s
v a n Ty a n a ’ onze opmerkzaamheid zal wekken. Ook de eens zoo bekende
cathechismus, die onder den veelbelovenden naam van ‘P y t h a g o r a s ' gulden
woorden’ levenswijsheid en geluk aan zijne lezers beloofde, kan hier blijven rusten.
Den invloed der Romeinsche philosofie zal straks het hellenisme in den middag
zijner renaissance ondergaan op velerlei gebied. De wijsbegeerte zal op haar voorbeeld
haar recht tot prediking ontleenen aan hare religieuze overtuiging: in de korte
pakkende zinnen van E p i c t e t u s ' Enchiridion zal S e n e c a 's hartstocht zich
weêrspiegelen. De Stoa zal D i o C h r y s o s t o m u s den rhetor bezielen,
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zoodat hij levenernst, natuurwaardeering, menschenliefde plaatst tegenover
geblazeerdheid en zedenbederf. Maar in geenen vertegenwoordiger der Helleensche
renaissance zal duidelijker in het licht treden wat Rome voor Hellas is geweest dan
in P l u t a r c h u s .
Want voor den schrijver der historische portretten zijn onweersprekelijk Rome en
Hellas te zamen de draagsters der antieke beschaving.
Al wijkt in den voortgang der hellenistische ontwikkeling de beteekenis van Rome
op den achtergrond, toch brengt ons haar dageraad een dubbele les. Wie voorbij ziet,
wat voor het hellenisme de arbeid van H o r a t i u s en L u c r e t i u s , van L i v i u s
en Ve r g i l i u s , van Ta c i t u s en S e n e c a is geweest, wordt voor zijne
eenzijdigheid gestraft door een zeer eenzijdig inzicht in de Grieksche literatuur van
den keizertijd. Maar aan den anderen kant zou de waardeering der Latijnsche poëzie
haren hechtsten grondslag verliezen, indien de meening post vatte, dat het mogelijk
is Rome's literatuur te verstaan zonder uit eigen aanschouwen de Grieksche te kennen.
Want inderdaad: Rome en Hellas zijn één.
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Recruteering van ons veldleger
Door P. Donk.
De overtuiging, dat Nederland op verre na niet genoeg heeft gedaan om zijn
voortbestaan als zelfstandige staat te verzekeren, zoolang nog duizenden en duizenden
jonge, krachtige, sterke mannen bij een strijd op leven en dood werkeloos zouden
moeten toezien, - en het bewustzijn van de behoefte aan verbetering in deze dringen
ook mij tot een poging om mee te werken tot het in het licht stellen dier behoefte,
nadat zoo velen1) het nut en de waarde van algemeenen dienst- en oefenplicht hebben
bepleit.
Bovendien ben ik van meening, dat ons veldleger veel te zwak is aan artillerie.
De sterkteverhouding onzer veldartillerie tot de infanterie toch steekt zoo ongunstig
af bij die in buitenlandsche legers, dat wanneer ons leger zich in het open veld zal
moeten verdedigen, de artillerie waarschijnlijk zooveel zwakker zal zijn dan de
vijandelijke, dat een langzame terugtocht van ons veldleger het hoogst bereikbare
schijnt. De overtuiging dat ons leger in dit opzicht - en ook nog in andere - verbetering
behoeft, moest leiden tot het streven om de wenschelijkheid daarvan te betoogen.
Het zou intusschen vrijwel nutteloos zijn op verandering

1) O.a. de Luit.-Kol. van den Generalen Staf C o o l in den Militairen Spectator van 1903.
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aan te dringen, indien niet tevens bleek, dat de koorden der beurs daarvoor niet losser
behoefden te worden gemaakt. Daargelaten toch de vraag, of Nederland meer kàn
betalen voor zijn weermacht, duidelijk is dat de lust daartoe geheel ontbreekt.
Trouwens, het is óók waar, dat velerlei andere belangen niet ter wille van de militaire
mogen worden verwaarloosd.
Ik hoop echter te kunnen aantoonen, dat de veranderingen, die ik mij voorgesteld
heb, niet alleen wenschelijk, maar ook - binnen de grenzen van ons budget - mogelijk
zijn; dat de vermeerdering van uitgaven door sommige veroorzaakt, volkomen gedekt
kan worden door de besparingen, die van andere gevolg zouden kunnen zijn.
Mijne meeningen en inzichten omtrent die veranderingen heb ik in enkele stellingen
saamgevat, die in dit en een volgend artikel een plaats zullen vinden.
1. Alleen in het leger is opleiding tot soldaat mogelijk. Uit een militair oogpunt
kunnen oefeningen buiten het leger slechts dan nuttig zijn, indien zij niet leiden tot
verkorting van de normale opleiding in het leger.
Voor den tegenwoordigen soldaat kàn - en in een militieleger mòet - men zich tevreden
stellen met zeer bescheiden eischen van technische bekwaamheid1). Het lijdt m.i. dan
ook geen twijfel of zoowel schutterijen als vrijwillige oefeningen in den wapenhandel,
voorbereidend militair onderricht en weerbaarheidskorpsen enz. kunnen in dit opzicht
zeer voldoende resultaten bereiken.
Ook wat betreft moreele geschiktheid (de discipline buiten beschouwing gelaten)
kan worden aangenomen, dat de buiten-het-leger-geoefenden niet van het leger zullen
verschillen. Eigenschappen van hooge waarde, als moed, trouw, plichtbesef zouden
zelfs in bijzonder hooge mate kunnen voorkomen in kleine elite-vrijwilligerskorpsen;
op deze eigenschappen mag echter niet meer gerekend worden wanneer

1) Ik hoop nader hierop terug te komen bij 4.
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de getalsterkten belangrijk worden. Lust en opgewektheid kunnen bij vrijwillige
oefeningen bijzonder groot zijn en op de resultaten goeden invloed hebben, doch
men mag om die reden nog niet aannemen, dat vrijwillige afdeelingen zich daardoor
ook in den strijd zullen onderscheiden. Immers de lust, waarmede iemand zich oefent
in schieten, marcheeren enz. bewijst volstrekt niet, dat hij ook gaarne zal schieten
en loopen als hij tegelijkertijd doel is voor andere schutters.
In één opzicht zullen de buiten-het-leger-geoefenden ver bij het leger achter staan,
en wel ongelukkigerwijze in het belangrijkste, in ‘het ééne noodige,’ in de krijgstucht.
Hoe men ook over den aard en het wezen van de krijgstucht denken moge, hare
absolute onmisbaarheid kan niet ontkend worden. Door den Transvaalschen oorlog
is deze opnieuw duidelijk in het licht gesteld. Mijne meening, dat opleiding tot soldaat
alleen in het leger mogelijk is, berust dan ook op de overtuiging, dat de discipline
bij oefeningen buiten het leger niet, zeker niet in voldoende mate, gekweekt wordt.
Zonder mij in den tegenwoordigen strijd omtrent eigenschappen en grondslag van
dit begrip te verdiepen, mag hier toch worden aangenomen, dat de krijgstuchtelijke
vorming moet bewerken, dat de mindere, waar dit noodig is, zijn wil onderwerpt aan
dien van den meerdere, aan de eischen der omstandigheden - zelfs wanneer dit met
zijne neigingen strijdt. Bovendien zal de soldaat ook zelfstandig zijn plicht moeten
vervullen, desnoods daartoe van bevelen weten af te wijken; doch dit doet niet af
aan den eenvoudigen eisch, dat in het normale geval gehoorzaamd moet worden,
ook bij tegengestelde neiging. De methode, in het leger gewoonlijk gevolgd om den
man dit te leeren, hem nl. eerst bij het exerceeren te brengen tot het besef, dat er
gehoorzaamd moet worden en hem daarna op te voeden tot de hooger staande
gehoorzaamheid met oordeel, bij velddienst en gevechtsoefeningen, deze methode,
opklimmend van het eenvoudige tot het moeilijke, schijnt mij de juiste. Welke
methode men echter ook volgt, het resultaat
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behoort ten slotte te zijn, dat het den man gewoonte geworden is, de bevelen zijner
chefs, aangenaam of onaangenaam, te volbrengen en desnoods sterke
tegenovergestelde neigingen te onderdrukken om volgens den wil van zijn meerdere
of de eischen der omstandigheden te handelen.
Om dit te bereiken zijn tuchtmiddelen onmisbaar, al zijn zij op zich zelf volstrekt
niet voldoende. Voor een deel zal de krijgstucht ook moeten voortspruiten uit
eigenschappen van meerderen en minderen, voor een deel ook bevestigd en gesteund
moeten worden door den band van vertrouwen door den omgang ontstaan. Maar
nimmer zal zij in een militieleger uitsluitend daarop kunnen berusten. Aan chefs en
minderen zouden daartoe veel te hooge eischen gesteld moeten worden. Hoeveel
mannen telt Nederland, die alleen door hunne persoonlijke eigenschappen een troep
aan hun wil zouden kunnen onderwerpen? Plichtbesef, vaderlandsliefde, geestdrift
zouden de discipline der ondergeschikten misschien kunnen vervangen, maar bij de
massa, bij de tienduizenden zullen zij daartoe nimmer voldoende zijn. Zou het in een
beroepsleger mogelijk zijn, dat een band van vertrouwen de plaats der tucht kon
innemen, in een militieleger met zijn wisselend kader en zijn lichtingen, die na jaren
van afwezigheid in een vreemd geworden omgeving terugkeeren, is dit onmogelijk.
Deze band, de eenheid, de samenhang zijn zeer belangrijke factoren; bevordering
daarvan is noodig1); maar in een militieleger zeker kan men er niet uitsluitend op
bouwen. Hier is noodig, dat de man geleerd heeft zijn wil te onderwerpen ook aan
dien van een onbekenden meerdere2).
Waar zal de man dit leeren dan in het leger, waar hij aanhoudend met allerlei
meerderen in aanraking komt, herhaaldelijk ook van geheel onbekende chefs bevelen
te volbrengen heeft?
De discipline in ons leger is niet anti-nationaal, kan

1) Ik hoop hierop in een volgend artikel terug te komen.
2) De vermenging van troepen, eigen aan de moderne gevechten, waardoor vele manschappen
onder onbekende aanvoerders moeten handelen, onderstreept de noodzaak van dezen eisch
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dat niet zijn, daar èn de handhavers èn de minderen tot de natie behooren met niet
dan nationale eigenschappen. De Duitsche stramme tucht ontbreekt hier niet (zeker
niet in de eerste plaats) omdat onze miliciens ‘geen Pruisische korporaals van zich
laten maken’, maar omdat de officieren haar vergen noch betrachten. De enkele
uitzondering, die het ‘schneidige’ wilde nabootsen, zou waardeering noch navolging
vinden. Onze tucht is eer gemoedelijk en onze miliciens zijn volstrekt niet weerbarstig
zich daaraan te onderwerpen: afdoende wordt dit bewezen door het geringe aantal
straffen. Zij is noch zoo hatelijk en kleingeestig, noch zoo slap als wel werd
voorgesteld, gesteund als zij wordt door prestige, vertrouwen, plichtsgevoel, maar
ook verzekerd door de tuchtmiddelen op den achtergrond. De mindere kan weten,
dat hij rechtvaardig wordt behandeld; de vormen zijn noch krenkend, noch
anti-nationaal; maar de man zal in het leger ook daarvan doordrongen worden, dat
bepaalde onwil zoo gestraft wordt, dat het noodig is neigingen tot onwil te bedwingen.
Kan men van oefeningen buiten het leger, zonder verhouding van meerdere en
mindere, zonder tuchtmiddelen, zonder dwang, die tot onderdrukken van sterke
neigingen voert, kan men daarvan datzelfde resultaat verwachten?
Een nuttige les heeft de mislukking der schutterij geleerd. Zeer terecht heeft de
regeering - blijkens de afschaffing - niet de schuld gezocht bij de personen, maar in
het stelsel. Door de fouten van het stelsel te ontkennen zou een onverdiende blaam
geworpen worden op de personen, op het schutterijkader, menschen van gelijken
aard en aanleg als het beroepskader. Het gebrek, dat de schutterij tot vernietiging
doemde, was eenig en alleen het ontbreken van voldoende krijgstucht. Alle andere
fouten waren te verhelpen of te aanvaarden geweest, deze alleen niet.
Oorzaken van dit gebrek waren voornamelijk: de onvoldoende kracht der
tuchtmiddelen en het intermitteerende karakter der opleiding, met zijn nadeeligen
invloed op de verhouding van meerderen en minderen, op die opleiding zelf en op
de ontwikkeling der tucht, bij het bewustzijn
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na een uur ‘er weer van af te zijn.’ Die oorzaken konden alleen worden weggenomen
door het stelsel zoo te veranderen - dat het gelijk werd aan het militiestelsel.
Deze fouten, die de schutterij waardeloos maakten voor den oorlog, vindt men
terug bij alle oefeningen buiten het leger. Er is geen ruimte voor de veronderstelling,
dat in een stelsel met anderen naam, maar met dezelfde gebreken wel goede resultaten
zouden kunnen worden verkregen.
Bij vrijwillige oefeningen mogen de groote lust en opgewektheid der deelnemers
belangrijk bijdragen tot het resultaat in technisch opzicht, de discipline, de
onderwerping ook aan het onaangename, aan het met-eigen-neiging-strijdende wordt
er niet (althans niet voldoende betrouwbaar) bereikt. Het blijvend vrijwillige karakter
dier oefeningen, het bewustzijn, elk oogenblik het bijltje er bij neer te kunnen leggen,
zijn daartoe weinig gunstige factoren. Onderwerping aan den wil van een meerdere,
onafhankelijk van waardeering van persoon en inhoud van het bevel, wordt er niet
bij gekweekt; verhouding van meerdere tot mindere bestaat er feitelijk niet. Lust tot
het voeren van critiek kan er op bedenkelijke wijze worden ontwikkeld; en al moet
de soldaat hooger staan dan een automaat, kunnen gehoorzamen met oordeel, op den
voorgrond behoort toch te staan, dat ook de uitvoering van bevelen, die niet door
ieder begrepen worden, verzekerd zij. Wat zou anders terecht komen van een
manoeuvre, waarvan zelfs den aanvoerders het motief geheim moet blijven?
Tot voorkoming van misverstand herhaal ik, dat de krijgstucht niet uitsluitend op
de tuchtmiddelen berusten kan of moet; deze zijn echter onmisbaar, opdat bij
voorkomende gelegenheden onwil, verzet, pogingen tot belachelijk maken met
zekerheid kunnen worden onderdrukt. Het bewustzijn van die mogelijkheid is in den
regel voldoende om de toepassing onnoodig te maken. Vandaar ook de geringe
behoefte aan straffen tegenover onze militie. Maar allerminst blijkt daaruit de
overbodigheid van tuchtmiddelen, zooals wel eens is geconcludeerd. Men kent de
jonge Hollanders al heel weinig als men gelooft, dat zij van nature zoo vol
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plichtbesef en ernst zijn, dat zij er dan toch niet aan zouden denken, om een loopje
te nemen met de instructeurs en van den dienst in het leger een grapje te maken.
Gelukkig zijn zij op hun negentiende jaar nog niet zoo benauwend ernstig. En bij
alle oefeningen buiten het leger zijn de tuchtmiddelen onvoldoende. Na de oefening
kan de instructeur desgewenscht straffeloos ‘genomen’ worden, met zeer groot nadeel
voor de tucht, zelfs nog in de toekomst, indien inlijving in het leger volgt.
Bij alle waardeering van het streven der mannen, die zich vrijwillig oefenen, kan
ik niet aannemen dat zij in het algemeen daardoor alleen bruikbare soldaten zullen
worden. Ware dit het geval, waarom dan niet het geheele leger aldus gevormd, door
gelegenheid te geven in eenige wekelijksche oefeningsuren den dienstplicht te
volbrengen. Daardoor zou de vrijwillige deelneming, die thans zonder eigenlijke
beteekenis is, alleszins voldoende worden en het schutterij-stelsel in staat, om ‘voor
het vaderland te streven en toch te blijven leven’; zij het onder een anderen naam,
maar dan als het eenige voor de landsverdediging. De opleiding tot soldaat stelt juist
in disciplinair opzicht zulke zware eischen, dat men zich niet tevreden mag stellen
met minder dan het best bereikbare. Indien de legeropleiding de beste is, dan. géén
soldaat in het veld gezonden, die niet daardoor werd gevormd; is een andere buiten
het leger beter of evengoed en goedkooper, dan allen op deze wijze geoefend! Ook
met de woorden van den secretaris van het Hoofdbestuur van ‘Volksweerbaarheid’
wordt ingestemd: ‘Zonder eenig voorbehoud wordt toegegeven, dat men nooit door
vrijwillige oefening het eindresultaat kan bereiken; dit is alleen te verkrijgen door
staatsdwang of beter gezegd, wettelijke regeling van den algemeenen oefenplicht.’
Met het voorgaande is gezegd noch bedoeld, dat oefeningen buiten het leger niet
zeer nuttig kunnen zijn. Integendeel, alles wat strekken kan om de waarde der
dienstplichtigen in lichamelijk of geestelijk opzicht te ver-
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hoogen, komt het leger ten goede, omdat de resultaten na de legeropleiding dan ook
hooger zullen staan. De discipline mag er echter niet door lijden; de illusie, dat buiten
het leger een bruikbare troep kan gevormd worden, mag er niet door verstrekt worden;
de legeropleiding behoort er niet om verkort te worden.
‘Maar,’ zegt men, ‘bij het gymnastisch onderwijs, bij voetbal en andere spelen
worden de jonge mannen toch gewend aan orde en tucht.’ Bij het eerste hangt dit
geheel af van de waarde van den onderwijzer. En al slaagt deze er in de orde en tucht
te handhaven, al leert het spel de waarde van tucht en samenwerking kennen, zelfs
dan nog mag men er niet op vertrouwen, dat daarvan voldoend krachtige en blijvende
invloed zou uitgaan op den zin voor orde en tucht bij andere gelegenheden.
Op elke hoogere burgerschool werken bovenbedoelde gunstige factoren, terwijl
daarnevens in den regel bij enkele lessen - nog wel in lijnrechten strijd met eigen
belangen - het tegendeel van liefde voor orde blijkt. Hoogere-burgerscholieren, die
lichamelijk en geestelijk meer ontwikkeld zijn dan de massa der dienstplichtigen
ooit zullen worden, blijken volstrekt niet meer geschikt om krijgstuchtelijk te worden
gevormd dan eenvoudige boeren. Vooroefeningen mogen daarom in geen geval
beloond worden met verkorting van den eersten oefentijd; daardoor zou meer verloren
worden dan gewonnen. De noodzakelijke lengte van dien oefentijd toch bij de
onbereden wapens behoort te worden bepaald door den duur der disciplineering.1)
Het is dan ook nutteloos bij vooroefeningen onderwijs in militaire vakken te geven.
Eigenlijk-militaire oefeningen dienen tevens tot het kweeken van de krijgstucht. Het
exerceeren heeft bijna alleen daarom reden van bestaan. Wordt dit resultaat daarbij
niet bereikt - wat buiten het leger steeds het geval moet zijn - dan zijn zij grootendeels
doelloos en bovendien wordt de werking bij latere herhaling in het leger er door
verzwakt. Wat daarbij van militaire vakken geleerd wordt, kan in den eersten oefentijd
zonder

1) Hierop hoop ik nader terug te komen onder 4.
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eenige moeite worden verkregen. Vooroefeningen buiten het leger moeten daarom
in hoofdzaak beperkt blijven tot niet-militaire oefeningen, sport, gymnastiek, spelen.
Alleen oefeningen in den velddienst tot ontwikkeling van slimheid, handigheid,
oplettendheid kùnnen zeer nuttig zijn. Door zulke vooroefeningen kan een bijzonder
geschikte stof voor de kaderopleiding gevormd worden.
Het leger kan de vereeniging ‘Volksweerbaarheid’ niet genoeg waardeeren, waar
zij daarnaar streeft. Maar de groote kracht, die heel het land doordringt kan alleen
van de regeering uitgaan. Zij alleen toch kan er voor zorgen, dat men er eindelijk toe
overga overal gymnastiek te doen onderwijzen; zij kan de beoefening van sport over
het geheele land bevorderen door beschikbaar stellen van speelplaatsen, uitloven van
prijzen. De resultaten daarmee te bereiken zijn van veel meer belang dan b.v. verwacht
mogen worden van schietoefeningen van niet-dienstplichtigen. Indien dezen later
nog in het leger komen zullen zij er niet beter door leeren schieten; indien zij er niet
komen blijven zij toch onbruikbaar als soldaat. Het geld, aan deze en andere militaire
oefeningen buiten het leger ten koste gelegd, zou meer rente opleveren, indien het
aangewend werd tot bevordering van onderwijs en gymnastiek, sport en
openlucht-spelen.
2. Invoering van den algemeenen dienstplicht is volstrekt noodig.
De last, op de natie gelegd ten behoeve van de landsverdediging, moet minder
hinderlijk, minder drukkend worden, naarmate er meer schouders zijn, die hem
dragen; naarmate zijn gewicht billijker verdeeld is. Mits de totale last niet vergroot
wordt! Hier kan hij zelfs kleiner worden. Wel zijn dan meer personen tot oefening
verplicht, maar de duur van den oefentijd voor de infanterie b.v., thans in den regel
8½ of 12½ maand, voor een deel zelfs met een onderbreking van 4 maanden verlof
tot 16½ maand uitge-
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strekt, kan tot 6½ maand worden teruggebracht voor allen1); evenzoo de totale
diensttijd bij militie en landweer van 15 jaar op 8 jaar1); daardoor kan bij de militie
voor herhalingsoefeningen, in plaats van met driemaal een maand, met éénmaal een
maand worden volstaan. De last wordt gemakkelijker te dragen voor de individuen;
vooreerst omdat zij vroeger dan thans zullen ontslagen zijn, en het ‘dienen’ (bij de
herhalingsoefeningen) onaangenamer en lastiger wordt met het klimmen der leeftijden;
maar ook, omdat dan alle geschikten het zelfde offer moeten brengen en doordoor
de hinderlijke tegenstellingen en de nadeelen van de concurrentie, in den strijd om
het bestaan met geheel vrijen, wegvallen. Alleen de mannen, die in dien strijd reeds
door de natuur of door hunne sociale omstandigheden zijn achtergesteld, kan de Staat
zonder onbillijkheid van het dragen van den militairen last vrijlaten. Het is een groot
voordeel van de invoering van algemeenen dienstplicht, dat daardoor de Staat zeer
vrijgevig kan zijn met vrijstellingen wegens lichamelijke gebreken, godsdienst
redenen, moeilijke sociale omstandigheden.
De druk kan daardoor minder knellen, wat behalve aan het volk, ook aan de
populariteit van den dienstplicht ten goede zou komen. Door de ‘kostwinners’, die
niet of bijna niet gemist kunnen worden in hun gezin, vrij te laten zouden die gezinnen
beter geholpen zijn dan met een betrekkelijk geringe vergoeding; en de Staat zou
daardoor groote sommen besparen (dit jaar ± f 300.000).
Worden aldus de lasten voor het volk geringer, het verdedigend vermogen zou
tevens stijgen. Van de resultaten der opleiding blijft thans al minder en minder over,
zonder dat dit door herhalingsoefeningen voldoende kan worden verholpen (vooral
bij landweer). Door den totalen diensttijd te verkorten wint het leger in bruikbaarheid.
Het vrij groote verloop der lichtingen veroorzaakt, dat met minder verlies gearbeid
wordt, wanneer de diensttijden verkort worden.2)

1) Hierop wordt teruggekomen onder 3.
1) Hierop wordt teruggekomen onder 3.
2) De sterkte van onze tegenwoordige militie en landweer (15 jaarlichtingen) is 12.4 maal een
oorspronkelijke lichting; die van 8 jaarlichtingen bedraagt bijna 7 maal de aanvankelijke.
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Maar bovenal wordt door invoering van den algemeenen dienstplicht een eind gemaakt
aan de mogelijkheid van een schreeuwend onrecht, aan de mogelijkheid, dat mannen,
vaders van huisgezinnen ten strijde zouden moeten trekken om ‘het uit te vechten’
voor jonge, vrije mannen, die rustig thuis konden blijven. Op de stemming van deze
ouderen, ja van allen, zal het bewustzijn van dien toestand nadeelig werken, juist op
het tijdstip, dat die stemming van overwegend belang is. Van allen, want wat mag
men goeds verwachten van de stemming, van het enthousiasme, wanneer zij, die hun
leven moeten wagen, daartoe zijn aangewezen door een loting, terwijl een zeer groot
aantal jonge sterke mannen vrij gelaten worden, mannen, die ook reeds in vredestijd
buitengewoon bevoordeeld waren. Wellicht mag van een regeering, die getoond heeft
het loten in het algemeen verderfelijk te achten, verwacht worden, dat zij niet
tegelijkertijd een loterij zal handhaven met verplichte deelneming.
Ieder burger heeft belang bij de verdediging, ieder moet er daarom toe meewerken.
Juist de verdeeling van den dienstplicht over een deel der geschikten stempelt dien
plicht tot een last, vooral voor de beste elementen, die zich met hart en ziel op hun
betrekking toeleggen. Wanneer het vanzelf spreekt, dat ieder man voor zijn land
moet opkomen en daartoe moet worden voorbereid, zal de dienstplicht niet langer
als een onbillijk leed worden beschouwd.
Tallooze malen is reeds op invoering van algemeenen dienstplicht aangedrongen;
nog onlangs door den Luitenant-Kolonel C o o l in den Militairen Spectator, door
den 1en Luitenant v a n D a m v a n I s s e l t in ‘Een Nederlandsch Volksleger’, ja
eigenlijk door ieder, die over de organisatie van het Nederlandsche leger sprak. Maar
het is niet genoeg herhaald, zoolang we geen algemeenen dienstplicht hebben; zóólang
toch blijven we schromelijk ten achter aan onzen plicht als zelfstandig volk; zóólang
blijven we ons voortbestaan en de sympathie, die we van andere mogendheden
verwachten, onwaardig; zóólang bestaan wij bij de gratie van anderen of van de
omstandigheden, trots alle millioenen en lasten; zoolang leveren we halfwerk.
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Er is maar één verklaring mogelijk: er is een bezwaar. Het kan ook niet anders; de
voordeelen liggen zoo voor de hand, de noodzakelijkheid van de invoering spreekt
zoo luid, dat alleen een krachtige rem haar zoolang kon tegenhouden; er zùllen kosten
door veroorzaakt worden. Maar die kosten kunnen, zooals ik hoop aan te toonen,
bestreden worden door de besparingen, die tevens kunnen worden verkregen, - mits
men ‘geen vijf pooten aan een schaap’ verlange, mits matiging in militaire eischen
worde betracht, matiging, die de waarde van het leger niet behoeft aan te tasten. Dan
zal geen enkele reden kunnen terughouden van de invoering, dan zal de staat een
beter leger kunnen verkrijgen met vermindering van lasten voor de bevolking; dan
zal het zelfbewustzijn der natie kunnen stijgen.
3. Dienstplichtigen behooren onder gewone omstandigheden alleen onder de wapenen
geroepen of gehouden te worden voor oefening, dus noch tot het verrichten van
corveeën, noch tot het waarborgen van inwendige rust.
Zoo zeker als het de plicht en het recht van den Staat is om alle mannen voor te
bereiden voor de landsverdediging, zoo twijfelachtig is zijne bevoegdheid om hen
in dienst te houden tot het verrichten van corveeën.
Thans zijn er zeker gronden, die den maatregel verklaren: de gewoonte, de
onvermijdelijkheid. Immers er zijn tal van werkzaamheden, die verricht moeten
worden en waarvoor alleen miliciens beschikbaar zijn. Dit neemt echter niet weg,
dat vrije Staatsburgers verplicht worden tot het verrichten van arbeid, zonder dat de
landsverdediging of eenig landsbelang zulks noodig maakt. Immers minstens even
goed kan die arbeid tegen betaling door burgerarbeiders worden verricht. Uit
zuinigheid wordt hij aan miliciens opgedragen. Besparing van kosten kan echter geen
voldoend motief heeten voor den Staat, om zijn burgers tot arbeid te dwingen. Bij
de andere staatsdiensten zou anders op overeenkomstige wijze nog heel wat bezuinigd
kunnen
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worden. Men kan billijken, dat door alle miliciens om beurten werkzaamheden
worden verricht ten bate van hunne gemeenschappelijke huishouding, of dat sommigen
van hen worden opgeleid voor werk, dat in oorlogstijd door soldaten moet worden
verricht: diensten van koks, kleermakers, schoenmakers, enz. Maar als miliciens
moeten werken op wapen-, onderofficiers-, rustkamers, schietbanen, in cantines,
magazijnen, enz.; of onder de wapenen gehouden worden om behalve deze diensten
ook alle huishoudelijke diensten te verrichten voor andere miliciens, die men niet
aan de oefeningen wil onttrekken; of gedwongen worden tot diensten bij het Depôt
van discipline, het Koloniaal Werfdepôt, in schietkampen enz., dan wordt dit noch
gerechtvaardigd door de behoefte voor den oorlogstijd, noch door den
billijkheidsfactor: gelijke verdeeling van den last over allen, die profiteeren. Dan
mag gevraagd worden, of de Staat niet eenigermate zijn natuurlijke rechten tegenover
zijn burgers te buiten gaat. Het bestaan van het gebruik moge dan verklaard worden
door gewoonte, door streven naar zuinigheid - indien het inderdaad niet te
rechtvaardigen is, zou het moeten verdwijnen.
Nog te meer omdat het leger er nadeel van ondervindt en bovendien de zuinigheid
hier de wijsheid bedriegt. De oefeningen en de geest en de tucht onder den troep
moeten door de corveeën lijden. De oefeningen missen regelmatigen voortgang, waar
dagelijks een vrij groot percent der leerlingen aan den dienst is ontrokken. De tucht
verslapt er door; de geest wordt slechter als de man bedenkt, dat hij uit zijn huis, uit
zijn werk werd gehaald om werk te verrichten, dat even goed en beter door betaalde
arbeiders kon worden verricht. Vooral geldt dit voor het ‘blijvend gedeelte’ waarbij
het verrichten van corveediensten hoofdzaak is. Inderdaad is er ook geen besparing
van kosten. De milicien is over het algemeen, als corveeër, een slecht werkman; hij
is onhandig, onverschillig en zeer geneigd tot lanterfanten. Men kan er zeker van
zijn, dat een werkman, die ontslagen kan worden als hij slecht werkt, in den regel
meer doet dan twee miliciens-conveeërs, onge-
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rekend nog het groote aantal personen, die op deze laatsten moeten toezien. Daar
een burger-arbeider ± f 1 per dag verdient en twee miliciens het land ± f 1.40 per dag
(ongerekend nog vergoedingen voor hunne gezinnen) kosten, en een corveedag
minstens een verloren dag is voor de opleiding, wordt het tegendeel van besparing
verkregen. Indien alle corveeën, (kokdiensten en dergelijke uitgezonderd), die aan
oefeningen onttrekken, aan burgers werden opgedragen, zouden het leger en 's lands
kas gebaat zijn. Door hoogstens alleen die diensten, waarvan allen profiteeren, over
alle miliciens gelijkelijk te verdeelen, zou een eind gemaakt zijn aan een gebruik,
dat niet billijk schijnt.
Beter gerechtvaardigd acht ik, dat een deel der lichting tot handhaving der orde
onder de wapenen gehouden wordt. Dit is door de wet erkend en bij de bestaande
regeling onmisbaar om b.v. van 15 November tot 1 Maart niet zonder infanterie te
zijn. Toch zou ook hiertoe een organisatie ver de voorkeur verdienen, waarbij deze
noodzaak vermeden werd. Vooreerst al om de kosten en lasten zonder nut voor het
eigenlijke doel. Maar ook voor het leger kan er slechts nadeel uit voortkomen. De
manschappen weten, dat zij niet meer voor oefening in dienst zijn, immers anderen
zijn als voldoende geoefend naar huis gezonden. Verdere oefening zullen zij dus als
overbodig, als ‘bezig houden’ beschouwen. Dat bewustzijn kan niet anders dan
nadeelig op den geest en de tucht onder den troep werken, waardoor veel weer
verloren gaat van hetgeen met moeite verworven was. Bij het ‘blijvend gedeelte’
werken deze invloeden met die der corveeën samen.
Het onder de wapenen houden van een ‘blijvend gedeelte’ is voor het leger een
nadeel. Door aansluiting der oefenperiodes, met verspringing der data van opkomst
bij verschillende regimenten, kan de noodzaak worden vermeden.1)
4. De eerste oefentijd voor de infanterie kan zonder nadeel op 6½ maand worden
vastgesteld; daardoor kunnen

1) Zie hierover onder 4.
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twee lichtingen per jaar geoefend worden en de ‘blijvende gedeelten’ vervallen.
De technische vaardigheid, die de infanterist in oorlogstijd noodig heeft, kan in zeer
korten tijd worden verkregen. Niemand zal wel betwijfelen, dat een moreel en
disciplinair geschikt man in veel korter tijd dan 6½ maand ook technisch geschikt
zou kunnen worden voor soldaat. In den Transvaalschen oorlog maakten nagenoeg
ongeoefende boeren in vakbekwaamheid een goed figuur - zóó zelfs, dat de groote
mannen in het vak na den oorlog bij deze eerstbeginnenden te gast gingen.
Bovendien volgt uit de samenstelling van een militieleger, als het bestaande bv.
uit 8 opvolgende jaarlichtingen, dat een verschil van eenige maanden in den eersten
oefentijd, zonder invloed op het eindresultaat is. Hoe vreemd dit schijnen moge,
vergelijking met eigen waarneming bij de beoefening van welke vaardigheid ook:
schaatsenrijden, biljarten, schieten, schermen, wielrijden enz. kan het verklaren. Voor
ieder individu is daarbij een bepaalde graad van vaardigheid - hier verder de normale
genoemd - die met betrekkelijk geringe moeite bereikt, bijna zonder oefening bewaard
wordt.
Elke schrede verder kost veel meer inspanning en veel meer tijd; het daardoor
bereikte standpunt blijft alleen bij dagelijksche training bewaard en wordt zonder
deze spoedig weer verlaten voor het ‘normale’. De verklaring ligt voor de hand: men
leerde aanvankelijk zijn vermogens toepassen op een nieuwe vaardigheid; om verder
te gaan moesten die vermogens zelve worden ontwikkeld.
De militaire opleiding kan het normale standpunt tot einddoel hebben, of bovendien
trachten de miliciens al oefenend verder lichamelijk en geestelijk te ontwikkelen.
Het is duidelijk, dat dit laatste meer dan enkele maanden en in vele opzichten een
andere wijze van oefenen zou vorderen. Zoo zou voor het bereiken van een hoogere
vaardigheid in het schieten dan de normale noodig zijn grootere ontwikkeling van
bepaalde spieren, van de scherpte
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van gezicht, van de beheersching van het lichaam. Dit te willen verkrijgen door
wekelijks eenige tientallen patronen te verschieten, is onbegonnen werk. Daardoor
komt dan ook bijna niemand boven het ‘normale standpunt’.
Daar nu binnen 6½ maand in alle militaire vakken de normale graad kan worden
bereikt1), kan in de twee volgende maanden weinig nut meer worden gesticht. Die
maanden worden bovendien niet besteed aan training, maar aan herhaling en
toepassing van reeds verkregen vaardigheid vooral tot oefening van kader, waarbij
de lust en de ijver der miliciens dalen. En zelfs al nam de technische ontwikkeling
van een lichting toe boven het normale - het leger zou er weinig voordeel van hebben,
want dat meerdere zou in den volgenden verloftijd al heel spoedig weer verloren
gaan, en 7 van de 8 lichtingen zouden bij mobilisatie er niets beter om zijn.
De hoofdzaak van de vorming tot soldaat is echter de discipline. Uit de
mogelijkheid een gedisciplineerd man in zeer korten tijd ook technisch te bekwamen,
volgt, dat de lengte van den eersten oefentijd vooral moet afhangen van den tijd, die
noodig is voor krijgstuchtelijke vorming. Hoeveel maanden voor die vorming vereischt
worden kan niet door redeneering worden bepaald. Dit echter kan geconstateerd
worden, dat er in ons leger bij de bestaande toestanden geen vooruitgang meer daarin
is na de eerste 6½ maand (en voorheen ook niet was bij den diensttijd van 18
maanden). Gedurende die 6½ maand kan de militie opmerken, dat zij volgens een
vast systeem vooruitgaat. Zij nam deel aan oefeningen, die steeds toenamen in
moeilijkheid, in de eischen door haar gesteld en die in de groote manoeuvres haar
hoogtepunt bereikten. Tot dien tijd bleven ambitie en geest zeer goed. Na die
manoeuvres worden de leerlingen weer teruggebracht tot oefeningen voor
eerstbeginnenden, zonder dat hun de reden der ‘herhaling voor kader en manschappen’
duidelijk is. De lust en ijver nemen af, het getal straffen toe.

1) Dit wordt o.a. bevestigd door het feit, dat de militie na ± 6 maanden aan de groote manoeuvres
deelneemt.
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Indien de militie na de eerste 6½ maand niet meer vooruitgaat in krijgstucht, deze
bleek dan toch in moeilijke tijden zeer voldoende te zijn. Of dit resultaat ook in
oorlogstijd voldoen zou is moeilijk uit te maken. Maar dit staat voor mij vast, dat de
twee laatste maanden van de tegenwoordige opleiding zonder eenig nadeel gemist
kunnen worden.
In het voorgedragen stelsel zouden bovendien twee krachtige motieven pleiten
voor deze verkorting: n.l. het vervallen van de corveeën, die aan oefeningen
onttrekken, en de verkorting van het aantal jaren, waarin de resultaten der opleiding
bewaard moeten blijven, tot op de helft.
Indien de oefentijd der infanterie op 6½ maand kan worden teruggebracht, dan is die
verkorting daardoor al voldoende gemotiveerd. Bovendien kunnen dan groote
voordeelen bereikt worden, door twee lichtingen na elkaar op te roepen en te oefenen
en wel elk 5½ maand afzonderlijk en daarna 1 maand te samen.
Door de opkomst der militie bij twee groepen van regimenten op verschillende
data te stellen1), kan altijd een macht infanterie onder de wapenen zijn, die minstens
2½ maand geoefend is (in het voorgesteld stelsel minstens 5000 man infanterie2)).
Door de lichtingen van het loopende jaar (te beschouwen als zijnde met verlof) zoo
noodig op te roepen, wordt die sterkte zonder veel omslag en hinder verdriedubbeld
en gebracht op 15000 man. Daardoor kunnen de ‘blijvende gedeelten’ vervallen en
behalve kosten en lasten ook nadeelige invloeden op de tucht vermeden worden.
Daardoor wordt het geheele jaar het grootst mogelijke gebruik van onderwijskrachten,
terreinen, gebouwen enz. gemaakt, overeenkomstig de eerste beginselen van zuinig
beheer.

1) Bij de eene dient de voorjaarslichting van 1 Jan. tot 15 Juli en de najaarslichting van 15 Juli
tot 1 Jan. en van 15 Juni tot 15 Juli; bij de andere dient de voorjaarslichting van 15 Maart
tot 1 October en de najaarslichting van 1 Oct. tot 15 Maart en van 1 Sept. tot 1 Oct.
2) De sterkte van de lichting infanterie bedraagt jaarlijks 20000 man; op de organisatie wordt
in een volgend artikel teruggekomen.
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Geen industrieel zou er in berusten, dat zijn kostbare machines vier maanden per
jaar niet produceerden.
De opleiding in den winter is niet zonder bezwaren maar toch niet onmogelijk.
Thans wordt ook bij de infanterie 's winters het kader opgeleid tot hoogere
betrekkingen; bij andere wapens wordt de opleiding van de militie eveneens in den
winter voortgezet. Door per compagnie een loods1) beschikbaar te stellen kan de
nadeelige invloed van het weer beperkt worden; bovendien wordt de najaarslichting
in den zomer nog een volle maand met de voorjaarslichting geoefend. Voor de
dienstplichtigen heeft deze regeling het groote voordeel, dat hun de keuze kan gelaten
worden om in het voor- of najaar op te komen. Het behoeft geen betoog, dat daardoor
aan velen een dienst wordt bewezen. Bijna voor niemand is deze keuze onverschillig,
voor zeer velen van overwegend belang (landbouwers, studeerenden enz.).
Op deze gronden vermeen ik, dat deze regeling mogelijk is en tot groote voordeelen
kan leiden. Ook financieel, want deze regeling zou voor de infanterie leiden tot een
besparing van ± f 650.000 jaarlijks op de onderhoudskosten der militie.2)
5. Om in de toenemende behoefte aan kader te kunnen voorzien zonder verhooging
van kosten is noodig: beperking van de organieke sterkte van beroepskader, gepaard
aan bevordering van den toeloop van beroeps- en aanvullingskader door
positieverbetering en pressie van staatswege.
Nederland zal nooit een leger van beteekenis kunnen vormen zonder gebruikmaking
van beroeps- èn van aan-

1) Deze komt in de zomermaand van opkomst van meerdere lichtingen uitnemend te stade voor
logies.
2) Deze worden gesteld op f 21 per man en per maand. Bij de vergelijking is rekening gehouden
met de voorgenomen uitbreiding der artillerie met 1 regiment en van ‘het blijvend gedeelte’
tot 8000 man. In het voorgedragen stelsel worden 20000 man gedurende 7½ maand (waar
van een voor herhalingsoefeningen) onder de wapenen gehouden.

Onze Eeuw. Jaargang 4

459
vullingskader. Uitsluitende indeeling van beroepskader zou leiden tot te hooge
uitgaven en tot achteruitgang van dat kader door gebrek aan werk; daarentegen is dit
kader ook onmisbaar voor de vervulling der hooge commando's en voor opleiding
van aanvullingskader. Op velerlei wijzen heeft men getracht in de behoefte aan
aanvullingskader te voorzien. In dit kader kunnen twee zeer verschillende soorten
worden onderscheiden en wel oud-beroepskader (hier verder reservekader genoemd)
en nieuw gevormd kader, niet behoorende tot het beroepskader (hier militiekader
genoemd). Bij de eerste categorie is de meerderheid geschikt om in den laatst
bekleeden of hoogeren rang bij mobilisatie weer in te vallen. Door hen kunnen alle
rangen in het leger bekleed worden.
Voor het militiekader kan men slechts die betrekkingen bestemmen, waarin
gewoonlijk onder onmiddellijke leiding van een superieur gehandeld wordt, d.z. alle
betrekkingen beneden den kapiteinsrang. Te meer, omdat voor het militiekader de
opleiding met het bereiken van den luitenantsrang eindigt en eindigen mòèt, omdat
geschiktheid voor den kapiteinsrang in vele opzichten gevolg is van routine en zeer
langdurige oefening. Daar nu de geschiktheid van den militie-luitenant na zijn vertrek
met verlof, zelfs voor den bekleeden rang eer af- dan toeneemt, mag voor hem
bevordering tot den kapiteinsrang allerminst van-zelf-sprekend gevolg zijn van
ouderdom. Voor het militiekader moeten dus in het algemeen betrekkingen beneden
den rang van kapitein bestemd worden.
Naarmate men meer plaatsen inruimt aan militie- en reservekader heeft het leger
bij oorlog minder, bij vrede meer behoefte aan beroepskader. De opleiding van dat
militiekader stelt dan meer eischen. De invloed van het gehalte van het beroepskader
wordt verveelvuldigd bij de vorming van het militiekader. De leiding en aanvoering
worden moeilijker, omdat velen van de onderaanvoerders routine missen, bedoelingen
van de leiders minder gemakkelijk begrijpen kunnen. In plaats van het beroepskader
overbodig te maken, zal de indeeling van militiekader de behoefte
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aan beroepskader in vredestijd vergrooten en de daaraan te stellen eischen verzwaren.
De tegenstelling tusschen de vredes- en oorlogsbehoefte in de sterkte van het
beroepskader kan worden weggenomen door vredeseenheden bij mobilisatie van het
leger te splitsen. In het voorgedragen stelsel worden uit elke vredesafdeeling bij
mobilisatie gevormd twee soortgelijke afdeelingen militie en twee afdeelingen
landweer. Per vredes-compagnie infanterie b.v. zijn ingedeeld 4 beroeps-, 4 reserveen 8 militie-officieren, zoodat bij mobilisatie per compagnie militie of landweer
beschikt wordt over 2 beroeps- of reserve- en 2 militie-officieren. Op dezelfde wijze
wordt de vredes-sterkte aan beroepskader van 4 hoogere onder-officieren,1) 8
sergeanten en 8 korporaals, door militiekader aangevuld en over de 4 compagnieën
verdeeld.
Door dit stelsel wordt voorkomen, dat in vredestijd meer beroepskader moet worden
onderhouden dan in oorlogstijd strikt noodig is.
Een ander middel om de behoefte aan beroepskader te beperken, kan gevonden
worden in centraliseering der administratie. De uitbreiding van de administratie, die
de organisatie van ons leger, landweer en landstorm zal veroorzaken, verleent een
dubbel belang aan de overweging der mogelijkheid om de legeradministratie op
zuiniger voet in te richten. Het is evenmin mogelijk om voor het groot getal troepen,
die bij mobilisatie geformeerd worden, de administraties in vredestijd te onderhouden,
als om het personeel, dat daartoe noodig zal zijn, bij mobilisatie uit den grond te
stampen. Men kan dus niet anders dan de administratie zóó regelen, dat in oorlogstijd
de (veel vereenvoudigde) administratie voor de veel grootere massa door hetzelfde
personeel wordt waargenomen, als die voor de vredesafdeelingen. Er zullen voor
vele afdeelingen nieuwe administraties moeten worden geformeerd door personeel
aan de bestaande te ontnemen. Waar men aldus toch verplicht is bij mobilisatie te
wijzigen, kan de noodzaak

1) Adjudant-onderofficieren, sergeant-majoors, sergeant-majoors-titulair; zie hierover ook op
pag. 461.
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daartoe geen bezwaar zijn om de vredesadministratie op anderen voet in te richten
dan die voor den oorlogstijd; te meer daar er groote voordeelen bereikt kunnen worden
door de administratie in vredestijd te centraliseeren.
In het voorgestelde stelsel is bij de infanterie bv. gerekend op 4 hoogere
onderofficieren per vredes-compagnie. Bij mobilisatie is dan voor iedere compagnie
militie en landweer een onderofficier beschikbaar, die voldoende administratief
ontwikkeld is om de beperkte administratie te voeren. In vredestijd kan er dan per
garnizoen, bv. voor de infanterie, een centraal bureau van administratie zijn, onder
leiding der officieren-kwartiermeesters, waarbij van iedere compagnie een of twee
hoogere onderofficieren gedetacheerd worden. Bij iedere compagnie blijft een hooger
onderofficier als tusschenpersoon belast met het verzamelen van gegevens en
verdeelen der verstrekkingen, terwijl de bewerking, het eigenlijke administratieve
werk door het bureau wordt verricht. Een of twee dier onderofficieren blijven dan
nog voor de practische diensten bij den troep beschikbaar, terwijl dit personeel
regelmatig van werkkring wisselt.
Daardoor zal het personeel meer en beter werk leveren; even goed als een fabriek
meer produceert dan een verzameling zelfstandige werkers. Op de contrôle wordt
bespaard, zonder nadeel; want het werk geschiedt onder onmiddellijk toezicht van
daartoe speciaal opgeleide officieren, terwijl de troepen-officieren, die deze opleiding
niet genoten, van die zware taak ontheven worden. Dezen kunnen dàn echter een
zeer deugdelijk toezicht houden op het verzamelen der gegevens. Thans zijn zij zoo
met administratief werk overladen, dat dit toezicht daaronder wel lijden moet; terwijl
het juist dáárom van zooveel belang is, omdat bij de tallooze latere contrôleeringen
wel de bewerking, maar niet altijd de juistheid der oorspronkelijke gegevens kan
worden nagegaan. Ook van het toezicht op de herstellingen en leveringen mag dan
meer verwacht worden, waar het wordt uitgeoefend door de
officieren-kwartiermeesters. Ziekte, onbekwaamheid of onbetrouwbaarheid van de
hoogere onder-
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officieren, thans zeer gevaarlijk voor de compagnie en haar commandant wordt dan
van weinig beteekenis. Door de regelmatige omwisseling van dit personeel kan het
ook practisch bekwaam blijven, waartoe het thans zeer weinig gelegenheid heeft.
Doordat dan hetzelfde personeel veel meer werk kan leveren, mag men verwachten,
dat al de administratie, noodig voor militie, landweer en landstorm aan dit bureau
kan worden opgedragen. Hiervan zijn besparingen te wachten en hierdoor worden
belangrijke nieuwe uitgaven vermeden.
Van de drie soorten kader schijnt mij de voorziening in de behoefte aan reserve-kader
het best verzekerd. Aan het verkrijgen van pensioen kan de verplichting verbonden
worden tot het intreden in een niet lageren dan den laatst bekleeden rang bij
mobilisatie. Er zijn zeer vele gepensioneerden, die nog geschikt zouden zijn om hun
commando te voeren. Aan de betrekking behoeft, blijkens het voorgaande, in
vredestijd geen administratief werk verbonden te zijn. De afdeelingen van het leger
zijn betrekkelijk sterk voorzien van beroepskader1); aan dit kader kunnen daardoor
ook alle verdere werkzaamheden, die voor landweer en landstorm noodig zijn, worden
opgedragen. Hierdoor wordt de noodzaak vermeden tot het verbinden van jaargelden
aan betrekkingen, die weinig diensten eischen - waardoor die diensten in den regel
duur betaald worden. Op de aangegeven wijze zou voor de landweer-infanterie f
211.200 per jaar bespaard kunnen worden, die daarvoor later noodig zullen zijn.
De opleiding tot militiekader zal meer tijd kosten dan die tot soldaat. De opoffering
van tijd, daarvoor noodig, zullen juist de meest geschikte, energieke jonge mannen
niet willen en kunnen brengen, indien zij er niet toe gedwongen of door bevoordeeld
worden. Voordeelen van financieelen aard zijn daartoe in den regel onvoldoende.
Wat toch beteekent een paar honderd gulden voor den

1) In het volgend artikel hoop ik op de organisatie terug te komen.
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man, die met ijver in zijn vak werkt, naar vooruitgang streeft? Zal hij om een dergelijk
bedrag een jaar willen stilstaan en achteruitgaan in zijn vak? De mannen, die zich
door premies en handgelden uit hun werk laten halen, zijn niet de meest gewenschte
elementen. Ook lief hebberij zal voor de meesten geen voldoend motief kunnen zijn
voor dat offer. Gedurende den tijd, dat zij zich zouden inspannen op een zijspoor,
zouden anderen hen op den hoofdweg voorbijstreven; en hunne meerdere inspanning
ten behoeve van den Staat is zelfs bij sollicitaties naar staatsbetrekkingen geen
aanbeveling. Indien men voldoende adspiranten naar betrekkingen bij het militiekader
wenscht te verkrijgen, zal de Staat echter wèl rekening dienen te houden met de
offers, die hem gebracht worden. Hij is daartoe m.i. gerechtigd en verplicht. Het kan
niet onbillijk genoemd worden, dat zij, die naar staatsbetrekkingen dingen en dus bij
het voortbestaan van den staat een grooter belang kunnen verkrijgen, zich ook meer
inspanning voor de instandhouding van dien staat moeten getroosten; evenmin, dat
zij die ver beneden den kostprijs rijksonderwijs genieten, daartoe gedwongen worden
als wederdienst. Even natuurlijk is, dat iemand, die bereid was tot offers aan het
staatsbelang, voorgaat waar de Staat betrekkingen te vergeven heeft. De verdediging
van het land is toch niet uitsluitend in het belang van het Departement van Oorlog.
Indien bepaald werd, dat geen betrekking in dienst van rijk, provincie of gemeente,
noch toegang tot rijksonderwijs zou worden verleend aan dienstplichtigen, die niet
een passende betrekking bij het militiekader bekleedden, of althans bewijzen konden
met voldoenden ijver daarnaar te hebben gestreefd, zou zonder groote moeite en
hinder (alle concurrenten zouden eenigen tijd moeten offeren!) voldoende toeloop
van militiekader verzekerd zijn - vooral ook ten voordeele van 's Rijks schatkist. De
lasten, aan de opleiding tot militiekader verbonden, behoeven niet zoo groot te zijn,
dat zij de betrekkingen hinderlijk, onaangenaam maken. Even als thans kan de
opleiding zelfs tot militie-officier in een jaar afloopen; later komt het militie-
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kader terug voor herhalingsoefeningen en gaat over naar landweer en landstorm en
wordt ontslagen tegelijk met de lichting, waartoe het behoort. Daardoor wordt ook
geen te groote wissel getrokken op het behoud der geoefendheid. Bij deze regeling
zouden ook uit andere kringen dan die der ambtenaars zich wel adspiranten
aanmelden.
De toeloop van vrijwillig kader dreigt onvoldoende te worden. Zonder twijfel kan
de Staat daarin voorzien door meer te betalen. Daar een geringe traktementsverbetering
tot groote uitgaven leidt en alleen van een aanzienlijke verbetering eenige uitwerking
verwacht mag worden, zou een zeer groote vermeerdering van uitgaven daartoe
noodig zijn. Ook verlaging der examen-eischen is aanbevolen. Daar echter eer meer
dan minder van het beroepskader geëischt wordt, zou toepassing van dat middel
ongunstig werken. Het succes voor het beoogde doel zou ook niet groot zijn, omdat
bij de keuze eener betrekking op jongen leeftijd, de meest geschikten door zware
exameneischen eer aangetrokken dan afgestooten worden. Twee factoren geven dan
vooral den doorslag: de kans om vooruit en tot aanzien te komen en het aanlokkelijke
van het bestaan in de betrekking. Door de kracht dezer factorer te vergrooten kan de
toeloop bevorderd worden zonder vermeerdering van uitgaven.
De promotiekansen kunnen verbeterd worden, door zoowel voor officieren, als
voor onderofficieren gunstiger verhoudingen te scheppen tusschen de aantallen
hoogere en lagere betrekkingen. Vermeerdering van uitgaven kan dan worden
vermeden door het getal der laatste te beperken. Voor officieren en onderofficieren
kan dan het uitzicht bestaan op niet al te hoogen leeftijd een betrekking te verkrijgen,
die in aanzien is, eenige zelfstandigheid verleent en waarvan de bezoldiging het leven
met een gezin niet uitsluit. Het vooruitzicht kan niet aanlokken, om b.v. ± 15 jaar te
moeten wachten op het bereiken van den kapiteinsrang, den eerste, waarin althans
eenigermate aan deze voorwaarden voldaan is; evenmin kan het sobere bestaan van
een gehuwd sergeant met kinderen, tot dienstnemen
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prikkelen. Verbetering der promotiekansen zou echter niet alleen den toeloop
bevorderen; ook in andere opzichten zou zij gunstig werken. Juist in de hoogere
rangen is veel beroepskader noodig, terwijl in de lagere vele plaatsen door militiekader
kunnen worden ingenomen. Het bezit ook van jongere krachten in hoogere rangen
en versterking van ambitie en ijver zouden eveneens daarvan gevolg zijn.
In het voorgestelde stelsel zijn voor de infanterie noodig 116 opper- en
hoofdofficieren tegen 540 subalterne, terwijl volgens de ontwerp-organisatie der
regeering die getallen 79 en 858 zullen bedragen. Evenzoo bedraagt de sterkte aan
hoogere onderofficieren 640 tegen 2560 sergeanten en korporaals in het
eerstgenoemde stelsel, terwijl die getallen in de ontwerp-organisatie 480 en 3216
zullen bedragen. Van deze verbetering der promotiekansen zou bovendien aanzienlijke
besparing gevolg zijn1), waardoor uitbreiding van het beroepskader, voornamelijk
der artillerie mogelijk zou worden.
In het aanlokkelijke van het bestaan kunnen de militaire betrekkingen veel vóór
hebben op de burgerlijke. Het betrekkelijk onbezorgde leven, met veel vrijen tijd,
werk in de open lucht, altijd omringd door kameraden, is wel geschikt een groote
aantrekking uit te oefenen. Die kracht wordt echter aanmerkelijk gebreideld door de
vrijheidsbeperking, aan die betrekkingen verbonden, die even geschikt is om af te
schrikken. Elke dwang zal invoed oefenen om den toeloop te beperken en daardoor
den Staat dwingen meer te betalen of m.a. w elke dwang kost den Staat geld - en wel
méér, naarmate zijn reden van bestaan minder duidelijk blijkt en hij dus meer hindert.
Wil men in dit opzicht den toeloop bevorderen, om vermeerdering van uitgaven te
voorkomen, dan zou de vraag gesteld kunnen worden, of sommige bindende
bepalingen konden worden geschrapt, nièt, zonder eenig nadeel te veroorzaken, maar
omdat zij te veel zouden kosten op den duur. Om de bedoeling te verduidelijken
noem ik als voorbeeld van ‘kostbare’ be-

1) Hierop wordt in een volgend artikel teruggekomen.
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palingen, de volgende beperkingen: voor ongehuwde onderofficieren in de vrijheid,
om na tien uur 's avonds uit te blijven, voor gehuwde, in de vrije keuze van een
woning; voor officieren in de vrijheid om buiten dienst in burgerkleeding te
verschijnen; voor allen in de vrijheid om buiten dienst zelfs voor enkele uren het
garnizoen te verlaten. Ik noem deze beperkingen niet als grieven van het kader; alleen
vrees ik, dat zij, hoezeer ook alle gemotiveerd, adspiranten, die er van vernemen,
zullen toeschijnen als nuttelooze dwang en hen zullen afschrikken; en ook, dat zij
jonge goede krachten, die er den hinder van ondervinden, zonder de bedoeling te
kunnen waardeeren, zullen nopen tot heengaan. Om deze redenen zou het wellicht
de moeite loonen te onderzoeken, of deze en dergelijke bepalingen ‘haar geld waard
zijn’. En dan geloof ik, dat het waarschijnlijk zou kunnen gelukken, zonder groot
nadeel voor het leger, sommige banden losser te maken en daardoor den toeloop te
bevorderen en het verloop van jonge krachten te beperken. Door deze middelen zou
men waarschijnlijk ook op den duur in de behoefte aan kader kunnen voorzien, zonder
het budget daarvoor te moeten opvoeren.
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De schaduw van Faust
Door Dr. J.D. Bierens de Haan.
‘Ich bin der Geist der stets verneint.’

I.
De Negatie in de natuur.
De teleurstelling, aan F a u s t door zijn eigen drang tot kennis bereid1), zou niet
gekomen zijn, zoo F a u s t een famulus Wa g n e r ware, die in de langzame
vermeerdering van kundigheden en resultaten de ware voldoening zijner weetlust
vindt. Langs dezen langzamen weg der opstapeling van bouwsteenen echter wordt
de top des torens nooit tot in den hemel gebouwd. Het wezen der dingen, het absolute,
wordt niet gekend door de voorzichtigheid; en juist het absolute, het wezen der
dingen, de zin der natuur, is het wat F a u s t aanzet tot onderzoek. Geen wonder want
in F a u s t woont de oneindige drang, waarvan geen Wa g n e r zich is bewust. Hij
is eeuwigheidsmensch en heeft een drang naar het absolute.
Het is uit kracht van dezen oneindigen drang zijns geestes, dat de titanische
Faust-mensch, onbevredigd met

1) Verg. ‘de klacht van F a u s t ’. Onze Eeuw. November 1903.
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de betrekkelijke kennis, waarmeê zijn geringer mede-broeder volstaat, de
onkenbaarheid der dingen smartelijk proklameert. ‘Ik zie dat wij niets weten kunnen’.
Dat wil eigenlijk zeggen: Faust ziet in de natuur een ontkenning; de on-gelijkheid
met hem; de geest der natuur is anders dan de geest van den mensch; de verwantschap
tusschen natuur en menschengeest is niet vindbaar; het niet-ik blijft in haar over; wij
staan voor haar als voor geheim en raadsel. Inderdaad de Negatie is haar wezen voor
zoover wij haar beschouwen van ons zelf uit, en de oneindige drang naar kennis staat
bij de negatie als aan den rand des afgronds. F a u s t is dan ook tot den zelfmoord
toe; hij bespeurt dat het einde zijns wegs bereikt is; welk levensdoel blijft over, waar
de doorgronding hem is ontzegd? Hij heeft het verste punt bereikt, zoover als de
Wa g n e r s nooit zullen doordringen; in het leven terugkeeren heeft zin noch waarde.
De Wa g n e r s vinden genoeg te doen, omdat zij niet weten bij welken afgrond de
weg eindigt. Zij plukken bloemen en zingen hun liedje vergenoegd; maar als zij
wisten dat de konsekwentie hunner wandeling de afgrond is, de Negatie, het
onkenbare, dan zouden ze even ontsteld zijn als F a u s t . Edoch alleen de titanische
mensch, bewust van zijn oneindigen drang, kan zoo ontsteld zijn, dat de nederstorting
in den afgrond de eenige uitkomst lijkt.
F a u s t wil sterven, voornamelijk uit kendrang. Hij wil in den afgrond, in de
Negatie, die misschien, wanneer hij zich in haar stort, zich voor zijn blik onthullen
zal als het geopenbaard geheim. Hij wil door den dood het absolute begrijpen. Vandaar
de verrukking na zijn wanhoopsklacht. De aardgeest heeft hem verbijsterd, maar
desniettegenstaande heeft hij zelf den weg der waarheid gevonden: ‘ik groet u gij
kristallen gift-beker! Ik zie u, de smart verzacht; ik vat u aan en voel mijn drang
verminderen; de vloed des geestes gaat over in eb en wijst mij naar volle zee; aan
mijn voeten glanst de spiegelende vloed en tot nieuwe oevers lokt een nieuwe dag’.
Nochtans bezwijkt dit enthousiasme des doods voor den zang van het leven, dat in
F a u s t 's studeercel dringt; een andere weg moet zich hier
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openen, indien het, na zijn laatste ondervindingen, zin zal hebben nog te denken en
nog te bestaan.
Deze nieuwe weg is uit de studeercel in het leven. Maar de oneindige drang, welke
F a u s t 's natuur is, mag niet verminderd worden, doch alleenlijk anders gericht.

II.
De schaduw van Faust.
De negatie, door F a u s t in de natuur ontdekt, is - de schaduw van zijn eigen karakter.
De famulus Wa g n e r met zijn beperkten geestesaard merkt geen negatie op, omdat
hij zelf haar niet afwerpt. De grazende koeien zijn zich niet bewust dat de natuur,
die hen van gras voorziet, onkenbare mysteriën verbergt. Wie chemische formules
toepast op de natuur vindt daar voldoende stof voor en wordt niet in een afgrond
geleid. Zoek hetgeen te vinden is en kom voldaan terug; maar zoodra gij edelsteenen
in een polder zoekt, zult ge tot wanhoop geraken om het onvindbare, en de oorzaak
ligt bij uzelf. Zoo ligt het ook bij onzen oneindigen drang naar kennis, dien drang
naar het absolute, dat wij, met de beperkte natuurkennis, onvoldaan, de onkenbaarheid
afkondigen. F a u s t zelf werpt krachtens zijn oneindigen wil, zijn eigen schaduw op
de natuur-wereld over, en schrikt voor zijn eigen schaduw als voor een afgrond.
Maar nu F a u s t in het leven gaat, ontdekt hij ook daar de Negatie, welke hij te
voren in de natuur heeft opgemerkt. Hoe kon het anders, daar hij zelf haar voortbrengt
krachtens zijn oneindigen drang? Hier echter is zij niet de onkenbaarheid, maar de
begrensdheid. Waren onze wil en verlangen even beperkt als ons vermogen, wij
zouden geen begrensdheid beseffen; want wie bemerkt het menschelijk onvermogen,
zoolang hij geen grootere dan zeer bereikbare wenschen koestert? Maar door den
drang naar het absolute worden wij ons bewust van de begrensdheid onzer
levensvoorwaarden, en nu rijst een negatie in ons leven op. Het
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schijnt alsof het beperkte leven aan onzen oneindigheids drang het recht ontkent zijn
inhoud te verwerkelijken, en alsof dus het leven de negatie voortbrengt; maar het is
in waarheid onze oneindige drang, die veroordeelend optreedt tegen de begrensde
menschelijke levensvoorwaarden, en aldus onze aardsche verschijning en aardsche
geluk bedreigt. Krachtens onzen oneindigen wezens-inhoud brengen wij een negatie
voort. Er is een tegenstelling in onszelf, een onevenredigheid van willen en kunnen;
wij zijn strevers, maar het streven heeft zijn eigen voorloopige onmacht als tragisch
moment aan zich. F a u s t 's titanische natuur werpt haar eigen schaduw in het leven
en deze schaduw heet Mefistofeles.
Gelijk een schaduw steeds met ons is totdat ze verbleekt, zoo is Mefisto de reisgezel
van F a u s t ; Mefisto verhoudt zich tegenover F a u s t gelijk het donker tegenbeeld
en evenals de schaduw door ons zelf wordt afgeworpen, zoo is ook Mefisto het
voortbrengsel van F a u s t 's eigen natuur.
Dat Mefisto geen persoon is, maar een personifikatie, en dat hij niet personifieert
een beginsel, dat alleenlijk in 't algemeen wordt aangetroffen in het wereld-geheel,
maar bizonderlijk een beginsel aan ons persoonlijk bestaan verbonden, is uit
G o e t h e 's poëem duidelijk genoeg; waaruit volgt dat Mefisto niets anders is dan
de schaduw van F a u s t zelf. Bij zijn intrede in F a u s t 's studeercel verklaart hij zich
voor een deel der kracht, die steeds het booze wil en steeds het goede voortbrengt.
Twee bepalingen liggen hier opgesloten: vooreerst Mefisto is niet persoon, maar
kracht, dat is: beginsel; ten tweede: hij is niet een kracht of beginsel der geschapen
wereld als zoodanig, maar hij is een deel daarvan, n.l. het Faustische deel; hij is de
negatieve zijde van F a u s t 's natuur.
In het leven is de negatie zichtbaarder dan in de wereld der stoffelijke natuur en
der natuurkrachten. De famulus Wa g n e r , die dáar nooit iets van het
onkenbareopmerkte, heeft toch - zelfs hij - in het leven bespeurd de onvoldaanheid,
die zich uitspreekt in een zucht des
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gemoeds. Ach Gott die Kunst ist lang, und kurz ist unser Leben, klaagt hij, alsof de
onevenredigheid van den oneindigen menschelijken wil en het eindige menschelijke
vermogen zelfs hem is voelbaar geworden. De onvoldaanheid, waarvan F a u s t zich
zoo geweldig is bewust, wie heeft haar niet op eigen wijze nagevoeld? De melancholie
van een zomeravond, de mismoedigheid over het onbereikbare; het onvermogen om
een regeling met het leven te treffen, welke ons zóo gewenscht en zóo onmisbaar
voorkwam; een onvernietigbaar of onbegrepen leed; een nog-niet, dat wij nauwelijks
met ons verstand formuleeren, maar te zekerder beseffen als hinderpaal voor ons
geluk: deze onevenredigheid van oneindigen drang en eindig vermogen is een der
wezenlijkste kenmerken van ons menschelijk bestaan. De mensch werpt een schaduw
van zich, die hem vergezelt zoolang hij leeft. Krachtens den oneindigen zin onzer
menschelijke natuur is het, dat wij deze schaduw afwerpen. Wij hebben evenals
F a u s t ònzen Mefistofeles.

III.
Het verstorend element in den oneindigen drang.
Recht begrepen moet Mefisto dus beduiden het donker tegendeel in F a u s t 's eigen
karakter. Wanneer wij in den oneindigen drang F a u s t 's wezenlijken karakter-inhoud
ontdekt hebben, dan is Mefisto de schaduw daarvan, nl. het verstorend element, dat
in de oneindigheid onzer geestelijke natuur ligt bevat. Op zichzelf beschouwd, is
Mefisto een verstorend princiep. Hij is ‘de geest, die steeds ontkent.’ Wel is waar is
het onmogelijk louternegatief te zijn en niet anders dan ontkennend te werken; want
de ontkenning staat in dienst eener èrkenning (nl. de erkenning van het
tegenovergestelde) maar dit is bewijs te meer, dat Mefisto niet als zelfstandige
grootheid is bedoeld. Van zijn standpunt uit ‘is alles wat bestaat waard om te gronde
te gaan’; immers voor hèm verschijnt geen ding
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dan van de negatieve zijde, en in den mensch ziet hij slechts de onvoldaanheid en
de tegenstrijdigheid, d.i. het vergankelijke, dat waard is te vergaan. Dat het ‘beter
ware dat niets ontstond’ is het hieruit lijnrecht volgende besluit en de hoogste wijsheid
van den verstoorder, die daarmede meent wijzer dan de Schepper te zijn. Hij kan het
positief gezichtspunt niet verstaan; de positieve zin der dingen is voor hem een
gesloten geheim. Niets heeft anderen zin dan om verstoord te worden.
Aldus beschrijft G o e t h e de schaduw onzer oneindigheid: de mensch geschapen
tot het absolute, heeft een te-veel aan levensenergie; te-veel namelijk voor zijn
aardschen levensstaat en omgeving; hij is een oceaan, die moet vervat worden in een
vijver. De vormen, waarin hij zijn leven heeft in te richten, zijn beperkt, terwijl zijn
geest oneindige ruimten bergt; wij onbegrensden moeten ons in begrensde afmetingen
voegen, hetgeen niet kan. Zoo is de oneindige drang belemmerd en stoot tegen onze
levensvoorwaarden aan; en vandaar dat hij een princiep der verstoring van het
levensgeluk in zich bevat. Hij treedt op met een ontkenning, waarvan wij zelf in een
gevoel van onvoldaanheid ons bewust worden. Deze negatie tegenover het leven is
de schaduw van F a u s t .
De onvoldaanheid welke wij gevoelen, doordat ons verlangen zich verder strekt
dan ons vermogen; de inwendige onbevredigdheid om het onevenredige onzer natuur,
blijft niet maar sluimeren in zacht melancholische bewustheid - maar zij zet zich om
tot verstorend princiep. De mensch is willend van natuur, en zijn gevoelens zijn
oorsprongen van daden; zoodat ook dit onbevredigd oneindigheidsgevoel van F a u s t
zijn leven in bepaalde richting voortdrijft. Van voeler wordt hij als vanzelf dader;
het negatieve in zijn gevoelsbewustheid zal blijken in het negatief resultaat zijner
daden: de wilsstreving van dezen titanischen mensch dreigt leven en geluk te
verstoren. De Mefisto, die het uitvoerend beginsel zijner levensvoering is, is de geest
die ontkent, en de praktijk der ontkenning is de verstoring van het bestaande geluk.
Degeen aan wie
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deze verstorende toeleg blijken zal, is de onschuldige G r e t c h e n , om haar onschuld
het symbool van 't geluk dezer wereld en in het drama de uitgelezene figuur om de
uitwerking van F a u s t 's drang aan zichtbaar te maken.
Den verstorenden aard van dezen drang naar het absolute heeft G o e t h e zekerlijk
aan zichzelf ondervonden; overigens zullen wij het voorbeeld daarvan eer in de
historie der menschelijke kultuur, dan in het individueele leven aantreffen. Ieder
mensch persoonlijk is geneigd zijn wil te regelen naar zijn vermogen, aldus den
oneindigen levensdrang niet ontkennend, maar tijd gevende en hem een toekomst
belovend, waarin hij zijn vollen aanleg zal uitleven. Daarbij komt, dat de geestelijke
verrichtingen, die het meest dien drang aanzetten, natuurbewondering, kunst,
wijsbegeerte, godsdienst, dezelfde zijn die hem bevredigen; zoodat een geleidelijk
te vervullen taak, die zich tot in 't oneindige verlengt, de gelukkige afleiding is voor
het gevaar van een al te hevig innerlijk konflikt.
Maar in de geschiedenis der menschelijke kultuur wordt de wereld-ontkennende
en wereld-verstorende macht van den Oneindigen levensdrang op verschillende
wijzen zichtbaar. De Indische leer der begoocheling met haar verwerping der zichtbare
wereld; de Neo-platonische theorie van de gevangenschap der ziel; het Christelijk
ascetisme; de mystieke zielsversmachting; de boeteverkondiging van S a v o n a r o l a
en zijn verwachte godsstaat; de Munstersche opstand der wederdoopers; de hevige
natuurdorst van R o u s s e a u ; het oneindigheids-verlangen der Duitsche Romantiek
- deze alle zijn voorbeelden van de verheffing van dien drang tegen de aardsche
grenzen der menschelijke vermogens, zij zijn een ‘boven de kracht’-stijging van den
wil, waaruit de verstoring der levensrust en der bestaansvormen dezer geschapen
wereld volgt. Maatschappij, bestaande godsdienstvorm, overlevering, zede, instelling,
kerk, eigendom, huisgezin, zinnenschoonheid, kortom alle voorwaarden der gewone
levensvreugd moeten het ontgelden. De oneindige drang wil zich verwerkelijken,
het Maya verscheurend, de ziel bevrijdend, de wereld verzakend, den
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Godsstaat uitroepend, den hemel op aarde voerend, de kultuur hervormend, het
oneindige verzinnelijkend, alles op zijn beurt. En zoo komt hij in botsing met de
historisch geworden werkelijkheid en treedt tegen deze op als verstorende macht ‘ik
vervloek alles wat de ziel omspant met lokwerk en begoocheling! vervloekt zij de
hooge illusie van den menschelijken geest, vervloekt de verblindende schijn, vervloekt
de bedriegelijke droom van roem en van bezit, van vrouw en kind en knecht en heer;
vervloekt het balsemsap der druiven, en vervloekt de zaligheid der min; vloek over
de hoop en over het geloof, en vloek vóór alles over het geduld!’ Het verstorend
element in den oneindigen geestelijken drang, is de Mefistofeles in F a u s t .
Het verstorend element is de ironie van onzen drang. De titanische wil ironiseert
het bestaande en tot nu toe verkregene. Al moge hij ook meestentijds zijn innerlijke
kracht betoonen in een stormloop, toch is er ook een andere uiting tegenover de
bestaande wereld. Niet zoo handtastelijk behoeft het te gaan als tijdens
S a v o n a r o l a 's heerschappij over Florence, toen al wat teeken van wereldsche
welgesteldheid was, werd afgerukt en tot een brandstapel opgeworpen: er is ook een
geestelijk vermogen waarmeê men in eigen gedachte de wereld verstoort. De ironie
is dit geestelijk, dit puur ideëel middel, waardoor men in eigen denkwereld het
bestaande omverloopt, en aldus een voldoening vindt voor den wil naar het oneindige.
De ironie drijft met de bestaande dingen een spel, waarin zij van hun plaats en
beteekenis afgerukt zijn. Er is de ironie van den levensmoeden mensch, die geen
anderen lust heeft dan tot ironiseeren; maar er is ook de ironie van den
vooruitdringenden geest, die het bestaande ironiseert, om het grootere te bereiken.
De Mefisto op zichzelf zou een ironicus zijn òm te ironiseeren; maar nu hij slechts
een deel is van F a u s t , nu is hij ironicus opdat F a u s t verderkome. De ironie is het
ware vuur van den wereldbrand; zij is de verstorende vlam, dienaresse van het Niet.
Mefisto zegt:
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Was sich dem Nichts entgegen stellt,
Das Etwas, diese plumpe Welt,
So viel als ich schon unternommen
Ich wusste nicht ihr bei zu kommen.
Mit Wellen Sturmen Schütteln Brand:
Geruhig bleibt an Ende Meer und Land!...
.....Der Luft, dem Wasser, wie der Erden
Entwinden tausend Keime sich,
In Trocknen, Feuchten, Warmen, Kalten!
Hätt ich mir nicht die Flamme vorbehalten,
Ich hätte nichts Aparts für mich.

Deze vlam is de ironie; maar hoezeer zij ook meekomt ingevolge van den
oneindigheidsdrang van F a u s t , toch is déze een positief beginsel van levensopbouw.
Derhalve weet F a u s t , wat Mefisto als pure negatie niet weten kan: dat de ironie
vergeefsch is; want zij dient, en heerscht niet zij is ondergeschikt beginsel en geen
gebiedende kracht, schaduw en geen werkelijkheid. F a u s t noemt haar de duivelsvuist
die zich opheft, boosaardig doch vergeefs.

IV.
Het zelfverlies door oneindige zinnelijkheid.
Uit de studeercel in het leven, uit de overpeinzing in de samenleving, zoo was de
weg van F a u s t , nadat het wezen der natuur hem ondoorgrondelijk bleek, en zijn
oneindigheids-drang als ken-drang schipbreuk leed. In de samenleving had deze
drang van F a u s t zich kunnen openbaren als een Napoleontische heerschzucht; of
als de zucht naar zelf-apotheose gelijk der Romeinsche Caesaren; of ook als begeerte
naar wonderkracht zooals in Apollonius of Cagliostro. Maar hij openbaart zich in
een onstuimige zinnelijkheid. De verstoring, die hij teweegbrengt, is dus niet de
ellende van een slagveld, noch de ongenade waarmede de god kan treffen, of de
vernietiging door de middelen der zwarte kunst; maar zij is de verwoesting van een
eenvoudig levensgeluk.
G r e t c h e n is het symbool der lieve onschuld van het aardsche geluk. In haar is
de wereld op haar schoonst,
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gelijk in den bloei der vruchtboomen op een zonnigen Meimorgen. Zoo er onbetwist
geluk is en mag zijn, en zoo wij met de wereld en het leven verzoend zijn, en de
vraag naar het oneindige met reden tot zwijgen brengen - het is bij de aanschouwing
eener zoo landelijke en vredige lieflijkheid, als wij in haar verschijning zien
belichaamd. Ziehier dus het aangewezen doelwil ter verstoring voor den tot zinnenlust
omgeslagen oneindigen levensdrang. Zoo hevig als eerst de ken-drang van F a u s t ,
zoo hevig zal nu zijn begeerte wezen; en het is dezelfde titanische natuur, die zich
in beide uit. G r e t c h e n 's geluk wordt door den Faust-Mefisto verwoest.
Dit omslaan uit den weetdrang naar den zinnenlust heeft vele lezers van G o e t h e 's
poëem verwonderd; het kwam hen voor, dat de F a u s t van den eersten monoloog
in de studeercel en de F a u s t , die G r e t c h e n verleidt, niet meer gemeen hadden
dan den naam, zoodat wij in waarheid een geheel ander karakter voor oogen hebben
hier en daar. Bij deze meening vergeet men echter, dat de F a u s t geen psychologisch
persoonsdrama is, gelijk in de school der Fransche klassieken gegeven werd, maar
een symbolisch poëem. R a c i n e had zeker van den F a u s t niets begrepen en hem
uit oogpunt van een deugdelijk dramatisch werk dubbel en dwars afgekeurd. Er is
geen schildering in van strijdende zielsmotieven, naar wier oplossing het drama
heenloopt; ook is de eenheid van het gedrag des hoofdpersoons ver te zoeken. F a u s t
is geen bepaalde persoon. Maar hij is de mensch; en de mensch is er genomen in den
grootsten omvang zijns wezens, n.l. als de oneindigheid hebbend en strevend naar
het absolnte. F a u s t is die mensch in verschillende fasen van het
oneindigheids-bewustzijn; de tafereelen hangen niet samen als voorvallen uit het
leven van een bepaalden mensch. Het geestelijk leven kan zich verjeugdigen; een
grijsaard kan voller idealist zijn dan een jonkman die zijn levenslust verloor; men
kan eerst oud zijn naar den geest en daarna jong. Zoo verschijnt F a u s t in het begin
van 't poëem als bejaard man en in de Gretchenepisode als jeugdig kavalier. Hier
zijn geestelijke fasen
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voorgesteld en de verjongingsdrank, dien de dichter aan zijn held in de heksenkeuken
te genieten geeft, is niet anders dan de aanwijzing van zulke verandering van
geestesfase. Moge hierdoor het F a u s t -poëem een onwaarschijnlijkheid hebben en
verwarring stichten voor een uitwendigen verstaander, de inwendige toedracht is zoo
geheel waar en de inwendige eenheid des poëems zoo onbestreden, dat de verbazing
over verschillende gestalten van F a u s t daartegenover allen grond verliest.
De zinnenbegeerte van F a u s t houdt meer in dan gewonen lust. Zij stamt uit den
oneindigen drang naar zielsverzadiging en kenmerkt zich door de voorbijstreving
van haar doel. Zij wil niet genieten, maar zich verliezen. Te voren was zijn leven
ontbering; hij wil niet-ontberen; hij wil het uiterste der gevoels-spanning bereiken
en sterven van verrukking. ‘Zalig hij wien de dood in den glans der overwinning de
bloedige lauwers om de slapen windt; zalig dien hij, na de razernij van den dans,
vindt in de armen van een meisje!’ F a u s t wil ‘in de diepten der zinlijkheid stilling
zoeken voor gloeienden hartstocht, zich instorten in het ruischen des tijds en in de
wenteling der gebeurtenis, opdat hij voldoening vinde in de wisseling van genot en
smart. Hij wijdt zich aan de dronkenheid, aan het genot, dat met smarten zegent, aan
den haat der liefde, aan het verdriet dat de ziel verkwikt. Zijn boezem zij voor geen
smart gesloten, en hij wil in zichzelf genieten hetgeen toebedeeld is aan de gansche
menschheid, haar vreugden èn haar jammer; haar hoogste èn diepste aandoening wil
hij met zijn geest bevatten.’
Und so mein eigen Selbst zu ihrem Selbst erweitern
Und wie sie selbst, am End' auch ich zerscheitern.

ziehier de zinnenbegeerte van dien titanischen mensch. Het is geen genot dat hij
zoekt. Du hörest ja, von Freud ist nicht die Rede. Het is zelfverlies, een Dionysisch
verlangen. Evenals de zelfmoord door den giftbeker, zoo is nu het zelfverlies door
de zinlijkheid de weg, waarlangs de oneindige drang tot voldoening komen wil.
De G r e t c h e n , wier leven door dezen storm verwoest
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wordt, staat niet als een vreemdeling buiten F a u s t , maar verbeeldt de
aardsch-nederige en tevredene zijde van F a u s t 's eigen karakter. Het levensproces
eens menschen is een proces in de ziel en de dichter stelt het in beelden voor en laat
het dus buiten den mensch voorvallen. Maar in deze beelden ligt de aanduiding van
de worstelingen des karakters. F a u s t 's karakter heeft de lieflijke, humane zijde
evenzeer als de titanische, maar zij is geen hoofdeigenschap en zal dus door den
oneindigen drang worden aangestormd. De behoefte aan levensgeluk is hem gelijk
allen menschen eigen. Hoe vrij heeft hij geademd in de voorjaarsnatuur van den
Paaschmorgen, terwijl de vroolijke menigte de wegen vult. Te midden van deze heeft
hij zich mensch gevoeld en zijn recht op het leven erkend. In de liefde voor
G r e t c h e n eindelijk werden de teerste snaren van het menschelijk gemoed
aangeslagen. Het konflikt tusschen den oneindigen drang en den aardschen vrede,
is een konflikt, waarmede wel de bestaande orde der maatschappij wordt aangetast,
maar dat ten slotte in de ziel van dien titanischen mensch zelf wordt uitgestreden.
De woede der titanische zinnelijkheid komt aldus F a u s t , in het beeld van
G r e t c h e n , op een ondergang van alle aardsche vreugd te staan; hij verstoort zijn
aardsche bestaan door den drang der oneindigheid en eindigt hier met nog heviger
klacht, dan welke hij ophief na de verschijning van den aardgeest; een klacht welke
ditmaal een aanklacht is tegen de macht der verstoring: ‘Hond, afschuwelijk ondier,
word o slang veranderd in de hondsgestalte waarin gij mij verscheent; verander in
uw lievelingsbeeld en kruip op den buik in het stof, en ik trap u met den voet,
verworpeling. Ellende, door geen menschenziel te vatten, dat meer dan éen ziel in
de diepte van zulk jammer verzinken moest...’ ‘O wär ich nie geboren.’
De oneindige drang als zinnelijkheid heeft, gelijk de oneindige drang als dorst
naar kennis, het hart van den mensch verteerd. Het verlangde zelfverlies werd een
zelfverstoring. De Mefisto, dat is het negatief princiepe, aan dezen drang verbonden,
is een verstorende vlam.
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V.
Faust is meerder dan zijn schaduw.
F a u s t 's levensweg lag uit de studeercel in het leven. Maar de overgang in het leven
blijkt aanvankelijk een weg tot zwaardere verstoring van geluk. Toch is de oneindige
drang het beginsel van den geestelijken opbouw des levens en der toekomstige
volmaking.
En dit niet in het hiernamaals, zoodat het aardsche leven eerst recht verloren spel
moest worden om op deze ruïnes een hemelschen mensch op te richten in de andere
wereld! Integendeel: het proces van de oprichting des levens behoort in deze aardsche
omgeving zijn werkzaamheid te vertoonen, want het aardsche is geen tegenstelling
maar een voor-stadium van het hemelsche. Moge het ook van F a u s t 's aardsche
geluk gelden, dat hij door zijn machtige vuist zijn eigen wereld verwoest, m.a.w. dat
zijn oneindigheidsdrang de geluksvoorwaarden van het aardsche leven heeft
omgeworpen:
Du hast sie zerstört
Die schöne Welt,
Mit mächtiger Faust
Sie stürzt, sie zerfällt -

toch wordt aanstonds dien verstoorder toegeroepen:
Mächtiger der Erdensöhne
Prächtiger baue sie wieder
In deinem Busen baue sie auf!
Neuen Lebenslauf beginne
Mit hellem Sinne,
Uud neue Lieder tönen darauf!

Maar hiertoe moet hij komen in de nieuwe baan der zedelijke aktiviteit.
Wij beschouwden voornamelijk de schaduw van F a u s t ; het den mensch verzellend
donker tegenbeeld; het negatief moment van de verstoring der tijdelijke bestaanswijze
door den oneindigen drang. Maar deze drang heeft ook andere werking dan een
negatieve, en draagt de noodzaak in zich der uitsluiting van het kwaad; hij is een
zedelijke kracht
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der overwinning en door welker overwicht de schaduw van F a u s t langzamerhand
verdwijnen zal. Vooralsnog echter moet F a u s t de diepten van zijn Mefistoles
doorwaden; de negatie moet opgeheven door dat zij wordt aanvaard; de hoogte wordt
bereikt nadat de diepte is doorstreefd. Er is geen heilsweg bezijden om: Alleenlijk
dan zou deze diepte de zedelijke dood des menschen worden, wanneer hij daarin
bevredigd werd. Nooit mag F a u s t met tevredenheid bij zijn eigen negatieve natuur
verwijlen. Nooit mag hij de oneindigheid van zijn drang vergeten. Zoodra hij
bevredigd wordt is de oneindigheid afgesneden en hij zinkt te niet in de armen van
den geest, die gezegd heeft: al wat ontstaat is waard dat het te gronde gaat.
Dit is de beteekenis der weddenschap tusschen F a u s t en Mefisto. Van Mefisto's
standpunt schijnt het mogelijk den levensdwang van F a u s t te laten wegzinken in
de absolute ontkenning, den zedelijken dood, het Niets. Zoodra hij namelijk met
bevrediging in het betrekkelijke en in den zinnenlust verwijlt, doet F a u s t afstand
van zijn karakter. Mefisto, de negatieve, begrijpt den inhoud der menschelijke natuur
niet. Indien maar F a u s t 's geest zich een weinig beperken wil, meent hij, is het geen
reuzenwerk hem tot de zelfvoldoening te voeren, waarin hij zal ondergaan. Met
verleidende woorden poogt Mefisto den oneindigen drang te binden. ‘Wat gij wilt,
zegt hij tot F a u s t , het al-tegelijk, dat is slechts voor een God gemaakt. Gij zijt
tenslotte - wat gij zijt, ook al zet ge u een pruik van millioenen lokken op het hoofd
en zet uw voet op hakken van meters hoog.’ F a u s t daarentegen, die een eeuwige
werkelijkheid in zich bespeurt, ontkent de mogelijkheid van vernietiging; hij weet
dat de oceaan niet in een drinkbeker kan geledigd en dat het oneindig bewustzijn
niet in een oogenblik van zinnenlust bevredigd wordt. Daarom durft hij zonder
aarzeling de weddenschap met Mefisto aan:
‘Wanneer ik ooit bevredigd mij op het bed der traagheid neerleg, zoo zij het met
mij gedaan; kunt gij mij door vleierij beliegen en bedriegen door het genot, zoodat
ik mijzelf behaag, dan zij mijn laatste dag aangebroken. Wan-
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neer ik tot het oogenblik zeg: blijf, want gij waart schoon genoeg, sla mij dan in
boeien, want dan mag ik te gronde gaan. Deze weddingschap ga ik aan met u!’
Het is juist de quintessens van het Faust-poeem, eerste Deel, waar F a u s t in
Mefisto's diepten gaat, dat de oneindigheidsdrang altijd het Mefistofelisch bereik
overtreft. De verstoring, die F a u s t aanricht, en die een verstoring van eigen aardsch
geluk blijkt, is nooit meer dan een moment aan de ontwikkeling zijner levenskracht.
Elke periode van Mefistofelische werking eindigt dan ook met een bevrijding, waarbij
de tijdelijke macht maar wezenlijke onmacht van den boozen leidsman zichtbaar
wordt. In Auerbach's Keller zegt F a u s t niet veel anders dan: ik heb lust om weg te
gaan. In de heksenkeuken vindt hij niets dan smakeloos bedrog en wordt alleen
geboeid door het in den spiegel aanschouwde beeld van H e l e n a . Na de
Gretchen-episode uit hij de meest verachtende invektieven tegen den booze. De
Walpurgisnacht eindigt met de gewetenswroeging om G r e t c h e n . Zoo is aldoor
de levensdrang bezig zich een nieuwe toekomst te scheppen, onderwijl dat de mensch
zijn tijdelijke laagten doorgaat.
F a u s t 's taak is zijn schaduw te overwinnen en het zal hem van lieverlede gelukken
naarmate hij door zedelijke aktie zelf meer tot licht wordt. In zijn oneindig verlangen
ligt zijn toekomstige glorie verzekerd. Dit verlangen drukt hij in schitterende verzen
uit, terwijl over bergen de zon ondergaat: ‘o dat een vleugel mij ophief om haar na
te streven. Dan zag ik in den eeuwigen avondstraal de wereld aan mijn voeten gestild,
de bergen verhoogd, de dalen tot rust gekomen en de beek in gouden stroom vlieten.
Dan zou de wilde berg met zijn kloven mijn godegelijken levensloop niet
tegenhouden; reeds zie ik de zee met haar zoele bochten voor mijn oogen uitgebreid!
Doch de godin zinkt weg en de nieuwe drang ontwaakt; ik ijl voort om het eeuwige
licht te drinken; de dag is voor mij en achter mij de nacht, de hemel boven en de
golven beneden - een schoone droom!... Mijn geest heft zich met geweld uit het stof
naar de woningen der onsterfelijkheid.’
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Zoo wordt zelfs in dezen tijd, waarin F a u s t met zijn schaduw worstelt, de uitspraak
van den Prolog im Himmel als de zinrijke waarheid van F a u s t 's leven bevestigd,
deze, dat de mensch in zijn duisteren gang zich bewust blijft van de waarachtige
richting.
F a u s t is meerder dan zijn schaduw.
De waarachtige richting is aangewezen in het Tweede Deel van het Faust-poeem.
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Lente
Door F.R.
I.
Bloemoog van gouden openhartigheid,
In wit van rein vertrouwen zacht gestoken Gij hebt uw blanke wimperpracht ontloken
Zoo vroeg, àl eer April nog is verbeid.
En houdt het wakkre kopje niet gedoken
In 't traag opdonzend groen: maar staart verblijd,
Niet bloode, in heerlijke onbevangenheid,
Hoog-uit en vrij naar 't rustloos wolken-strooken,
Dat houdt met booze list en donkere lagen
De blonde schoonheid van den zonneschijn
Omsingeld... Lied! wij zullen niet vertsagen,
Maar heffen 't hoofd - als bloemen, rank en rein Vast in geloof aan zoele zomerdagen,
En toonen dat wij sterk, standvastig zijn.
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II.
De storm smijt zware, zwarte wolkenstroomen
Op de effen openheid des hemels uit,
Die reeds 't blauw bloeiend bloemenveld ontsluit
Den gouden zonneschijn der lentedroomen.
De stormwind slaat en schudt de tengre boomen,
Waaraan jong leven schuchter reeds ontspruit
En loopt met wreed-vervaarlijk stemgeluid
Door 't bosch: - heeft blijde hoop ons àl ontnomen.
Maar uit dat wild-lawaaiend windgedoe
Springt fonkelend òp, kristalklaar, parelrein,
Der merel zang, - nooit moedeloos, nooit moe Zilverwit-tintlende muziekfontein.
Die wéét, - vreest niet, hoe wild de wind ook doe' Achter die wolken wijlt de zonneschijn.
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III.
Vroege ochtendhemel hangt vol zoet gerucht;
De luide, kloeke leeuwrik stijgt en bouwt
Zijn liedren-lustkasteel op in de blauwt,
En pluimt zijn zang uit in zacht donzen lucht.
De zonne straalt een teer waas van geel-goud
Uit, door de wijdgespreide wolkenvlucht,
Die wiegeldroomend heendrijft op den zucht
Van zoele Meiverlangens, over 't woud
En trekt de blauwte door - als witte zwanen Der Lente tegemoet, van lang verwachten
En zoet begeer Haar sprekend: dat zij kome!...
En mede gaan langs blauwe hemellanen
Van blij geloof, nieuw-levens feestgedachten,
En leeuwrikszang van jonge lentedroomen.
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IV.
Hoe zoet te zien dat wond're lentgebeuren
Der meieweelde-ontwaken, weiflend beven,
En dag na dag, in dorre winterdreven
't Jong spruitend groen al groeiend te bespeuren,
En over 't bruine land de lichte kleuren
Van 't zwellend graan al verder te zien zweven,
En plots den vlierstruik dan vol blaadren-leven,
Den tuin te vinden vol violengeuren!
Lang streven weer en wind en wolken tegen
En slaan de zonne in 't schuchter aangezicht;
En onverbiddlijk kletst en plast de regen.
Maar dàn - opeens is heel de hemel licht;
't Al lacht en juicht en danst in vreugde zwierend:
De lent bestormde ons, zingend-zegevierend.
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V.
Een lichtgedruppel trippelt door de luwt'
En glipt de loovers langs, en springt en spat,
Wit-fonklend als kristal, uiteen - van blad
Tot blad, en loopt van twijg op stam, onstuwd
Van 't ranke kamperfoelieweemlen, dat
Aan dor getakte, als jonge hoop zich huwt,
En glanst. - Een groenvink duikt in 't nestje, gruwt
Van 't weer, en zwijgt, en schuilt voor dropplend nat.
Daar fladdert als een zilverblinkend lint Neen! vol en breed-sonoor - een gouden vlag 't Vroom vredig meerlgeluid.... Een milde wind
Loopt aan! - De boomen knikken; 't zacht geklag
Van regen zwijgt.... nu breekt de zon gezwind
De lucht, en dankt voor 't lied met gouden lach.
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VI.
O zon, hoe zal mijn ziel uw schoon bezingen
En zeggen heel de zoete ontroering, die
Gij heerlijk wekt uit donkre mijmeringen,
Door 't schettren uwer stralen-symphonie;
Wie zal te zeggen ooit vermogen, wie
Gij zijt, blondlokk'ge vorst der hemelkringen, Gij eeuwge wel van kunst en harmonie,
Gij lust en leven aller aardsche dingen!
Gelijk de leeuwrik, als uw lach ontwaakt
De wieken uitslaat, en u te gemoet
Vaart, stijgend op 't al stijgend jubellied Heft zingend zich mijn ziel naar 't licht verschiet,
Vanwaar me uw pracht in gouden glorie groet Tot U, die haar zoo diep gelukkig maakt.

Onze Eeuw. Jaargang 4

489

Onze leestafel.
Groenloopen. Een ernstig woord aan ouders en voogden van aanstaande
studenten door een Hoogleeraar. H ö v e k e r en Wo r m s e r . Amsterdam
voorheen Pretoria.
Volgens eensluidende berichten is het Japansche volk, de koopmansstand
uitgezonderd, die schorrie-morrie schijnt te zijn en bij de natie zelve in minachting
is, in hooge mate ridderlijk, d.i. dapper, grootmoedig, hoffelijk. Toch zou het den
bediller mogelijk zijn, indien hij deel uitmaakte van het thans vechtende Japansche
leger, allerlei staaltjes van hebzucht, wreedheid, laaghartigheid te verzamelen; het
spreekt toch van zelf, dat er onder de duizenden en tienduizenden, die thans strijd
voeren, ellendelingen voorkomen.
Zoo weet ieder, dat de bloem van Nederlands jongelingschap eveneens uitmunt
door ridderlijke eigenschappen. Nergens vindt men meer oprechtheid, hartelijkheid,
beminnelijke geestdrift voor wat goed en schoon is, afkeer van wat gluiperig en niet
recht door zee is. Toch is een ongenoemde hoogleeraar, die er zich op beroemt al
onze universiteiten (met uitzondering van die der hoofdstad) en het aldaar gevoerde
studentenleven sedert een lange reeks van jaren nauwkeurig te kennen, er in geslaagd
een boekje van 120 bladzijden samen te stellen, welke bewijzen moeten hoe ploerterig
talrijke Muzenzonen gedurende den groentijd zich jegens de novitii plegen aan te
stellen.
Natuurlijk zijn er onder de door hem opgedischte verhalen verschillende, aan wier
betrouwbaarheid, helaas, niet te twijfelen valt. Het geval B., dat zich in Leiden heeft
voorgedaan, ligt in al zijn afschuwelijkheid versch in ieders geheugen. Gedurende
den groentijd, zoo schrijft onze hoogleeraar zelf, treden ruwe klanten op den
voorgrond, die in gewone dagen door niemand worden opgemerkt. Maar de
hoogleeraar insinueert soms op leelijke wijze. Zoo zegt hij op bl. 100 naar aanleiding
van iets, wat er op de Leidsche Ruïne in 1895 met meisjes van de Hoogere
Burgerschool is gebeurd: ‘ik verklaar u: daar is toen heel wat meer gebeurd dan
meisjes zoenen.’ Het is perfide zoo te spreken.
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Op bl. 49 lezen wij: ‘Welk inwoner van Groningen vergeet ooit die groote, open
wagens met hekleuningen, voor vervoer van varkens en hoornvee bestemd, maar in
den groentijd voor het rondrijden van novieten afgehuurd - hun smoordronken inhoud,
die armen en handen bengelende over de hekken, de jenever- of cognacflesch nog
omklemmend?’ De schrijver dezer regelen heeft meer dan een kwarteeuw in
Groningen geleefd, maar zulk een wagen nooit ontmoet. Hij heeft er andere
Groningers naar gevraagd, en ook van dezen tot antwoord gekregen, dat ze zoo iets
nooit gezien hadden. Het eenige, wat soms werd aanschouwd, was een met groen
getooide koets, waarin de novitii hun hulde kwamen brengen aan de jonge dames
der meisjesschool.
Ook hapert er wel iets aan de logica van onzen hoogleeraar. Van Delft hooren wij:
‘Het is het eenige corps waarin het “den corpsleden verboden is de godsdienstige
gevoelens der candidaatleden te kwetsen”; andere gevoelens dus, die van eer, fatsoen
en zedelijkheid incluis, mag men havenen naar genoegen.’ De hoogleeraar begrijpt
niet, dat hij even goed uit het zwijgen van de corpswet had kunnen afleiden, dat het
den corpsleden toegestaan wordt hunne grootmoeders te vermoorden of rijke ooms
te bestelen. Natuurlijk was er iets voorgevallen, dat de uitvaardiging van een verbod
om een groen met zijn godsdienst te plagen noodig maakte, zooals er in de groote
maatschappij iets gebeurd was, dat de stakingswetten uitlokte. Dat ‘eer, fatsoen en
zedelijkheid’ niet gekwetst mogen worden, spreekt wel van zelf. Maar niet even
duidelijk is het ieder student, dat hij b.v. niet den draak mag steken met de
voorschriften van den Talmud of met de Katholieke vasten.
Er worden door onzen hoogleeraar artikelen uit het studentenblad ‘Minerva’
geciteerd, waarin van groenenzweet en onbeduidende stompneuzen, van
zwijnenlogheid en apenkrommingen wordt gewaagd. Zoo arrogant, zoo weinig
lieftallig denken en spreken de studenten over één- of twee jaar jongere
medemenschen; de vraag wordt gesteld: ‘moet men daar niet een behandeling
verwachten, die naar verhouding is’? Ik meen, dat men dergelijke stukken ook minder
ernstig kan opnemen en ze als stijloefeningen kan beschouwen van jongelingen, die
hun vleugels op letterkundig gebied trachten uit te slaan.
De hoogleeraar verklaart, dat enkel afschaffen van het groenloopen de
studentencorpsen, die thans aan tering lijden, redden kan. Hij vergeet, geloof ik,
tweeërlei. In de eerste plaats dat een officieele afschaffing niet veel baten zou, zoolang
de menschelijke
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natuur blijft die ze is. Overal bestaat de geneigdheid om nieuwelingen in de maling
te nemen. Ik herinner mij het verhaal van een hooggeplaatst oudgast, die als jong
ingenieur zijn intrede in de Indische maatschappij deed. Hij stelde zich voor als de
Heer B r u i n . ‘O, dan is u zeker nog familie van den Heer B u i n !’ Met een gezicht
en een toon, alsof hij zijn aanvaller wilde opeten, antwoordde hij: ‘Jawel, die Meneer
is mijn Tante.’ Natuurlijk was het in dien kring met het plagen uit. In de tweede
plaats moet men in aanmerking nemen, dat er weinig waarde aan het lidmaatschap
van een corps zou gehecht worden, wanneer men niet begonnen was met het duur te
koopen. Dr. S c h a e p m a n zei mij eens: ‘hoe men ook over de Katholieke Kerk
moge oordeelen, erkend moet worden, dat ze practisch is; ze geeft geen gratis
onderwijs, maar laat zelfs de armste ouders een kleinigheid betalen, wijl alleen dat
gewaardeerd wordt, waarvoor men zich eenige opoffering moet getroosten.’ De band,
die de leden van een studentencorps vereenigt, zou zeer stellig verslappen, indien,
wat onmogelijk is, de nieuwelingen terstond als vol aangezien en behandeld werden.
Reeds thans is er groote vooruitgang te bespeuren. Onze hoogleeraar spreekt veel
van woeste drinkgelagen, maar de studenten van den tegenwoordigen tijd zijn
misschien matiger dan de professoren van een halve eeuw geleden. Het spreekt van
zelf, dat er, gelijk van messen en lucifers, ook van groenloopen misbruik wordt
gemaakt. Moeten we daarom vroolijkheid en brooddronkenheid trachten uit de wereld
te bannen en van een studentenvereeniging kransjes van ouwelijke, wijze mannetjes
maken? Thans leven de studenten in glazen huizen, gelijk uit 's hoogleeraars boekje
blijkt; ik vrees dat, als zijne denkbeelden ingang vonden, het euvel, waarover hij
terecht klaagt, zich enkel verplaatsen zou, en de kat in het donker zou worden
geknepen. Zijn goed bedoeld boekje zal, ook al moge het strekken om bij velen de
studentenwereld in discrediet te brengen, op den duur nut stichten, want ieder student,
die niet tot het laagste peil is gezonken, zal voortaan dubbel op zijn hoede zijn, en
zich verplicht rekenen om voor zijn deel de eer van het vaandel hoog te houden.
VAN DER WYCK.
Studies in Volkskracht. 1ste Serie no. VII. Wettelijke bescherming van
arbeiders door L. S i m o n s . Haarlem. D e E r v e n F. B o h n . 1904.
De studie, welke als no. VII in de serie is opgenomen, bevat een voordracht, door
den redacteur op uitnoodiging van het P.A.S.
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te Amsterdam gehouden tot toelichting van het Ontwerp-Arbeidswet, van welk
ontwerp een analytisch overzicht als aanhangsel aan de redevoering is toegevoegd.
De auteur stelt zich in zake wettelijke bescherming van den arbeid op dit standpunt:
de opmerking, dat zoodanige inmenging van boven af is: een onder curateele stellen
van volwassen mannen, een ongeoorloofde beperking van de vrijheid tot het sluiten
van overeenkomsten, - die opmerking acht hij ‘in den grond volkomen juist’, maar
zij kan toch eenvoudig niet worden aanvaard: was aan ieder burger, in tijd van
werkloosheid althans, een minimum van levensonderhoud verzekerd, dan zou die
contractvrijheid (van welke men de beperking ducht) geen fictie zijn; maar wie zijn
arbeid dadelijk te gelde moet maken om te leven, is feitelijk niet vrij bij de bedinging
van arbeidsvoorwaarden. Zoo is dan de wettelijke bescherming van arbeiders ‘een
noodmiddel van niet geheel onbedenkelijke werking’, maar toch - naar des schrijvers
oordeel - een noodwendigheid.
Het komt ons voor dat - voor zoover de juistheid van dit gezichtspunt erkend moet
worden - daaruit tevens voortvloeit de eisch: het niet onbedenkelijke noodmiddel
slechts daar te doen werken, waar inderdaad gebleken is dat de ‘vrijheid van den
ondernemer om ten nadeele van de arbeiders van zijn maatschappelijk overwicht
misbruik te maken’ inderdaad leidt tot ‘geweldige misbruiken, door ons industrieële
leven van arbeidskracht en gezondheid der arbeiders gemaakt’. En de vraag is o.i.
gewettigd of elke nieuwe dwang-maatregel, in dr. K u y p e r 's ontwerp voorgesteld,
met zoodanig geconstateerd misbruik correspondeert.
Waar de beperkte ruimte eener aankondiging ons tot beknoptheid noopt, nog ééne
opmerking. ‘Er is wel niemand’ - zegt de heer S i m o n s - ‘die den eisch zou willen
stellen, dat in eene industrie, waar het voortbrengingsproces dagen en nachten
achtereen zorg voor het onderhoud van vuren vordert, dit zou verboden worden. 's
Levens werk moet gedaan worden, en aan de eischen van de praktijk hebben we
onverbiddelijk te gehoorzamen. Daarom zal, onmiskenbaar, ook gelet moeten worden
op omstandigheden in andere landen, met welker nijverheid de onze te concurreeren
heeft.’ Volkomen juist. Maar zoo men deze woorden met zoo groote stelligheid
neerschrijft, zoo men deze maatstaf aanlegt aan dit ontwerp, kan men dan nog zeggen
dat het ontwerp niet ver genoeg gaat in de richting der beperking? Op de geciteerde
woorden laat de schr. al spoedig volgen: ‘Als hij [n.l. de Minister] eenmaal be-
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paald heeft, wàt hij wil, moeten we overtuigd worden dat hij alleen daarvan afwijkt
voor strikte noodzakelijkheid. Veel wat onvermijdelijk heet, is met ernstigen wil te
overwinnen’. Wil men ook dit toegeven, dan mag hierbij de vraag worden gesteld:
waaruit blijkt dat juist de auteur bij de stricte noodzakelijkheid de grens heeft
getrokken? waaruit blijkt dat hij, straffer bepalingen verlangend dan de Minister
ontwierp, niet verder ging dan hij gaan mocht met het oog op den eisch van
onverbiddelijke gehoorzaamheid aan wat de praktijk vordert? Waaruit blijkt zelfs
dat hij met die eischen van de praktijk bekend is?
H.S.
De Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen. Afdrukken van indrukken door
e e n o n h e r r o e p e l i j k Ve r l o r e n e . Met een voorwoord van Prof.
Mr. D. S i m o n s , Hoogleeraar te Utrecht. - Rotterdam. - W.L. B r u s s e .
1904.
‘Persoonlijk’ - zoo schrijft prof. S i m o n s in zijn voorwoord - ‘kan ik de waarheid
of onwaarheid der medegedeelde feiten niet beoordeelen. Hier en daar rees bij mij
twijfel of de schrijver wel met juistheid had waargenomen. Ik heb hem over dien
twijfel gesproken; hij handhaafde de juistheid zijner voorstelling. Het ligt mij verre
zijne opmerkingen en beschouwingen met mijn naam te willen dekken, doch ik
oordeelde het gewenscht, dat de meeningen van een oud-verpleegde, die door geen
persoonlijk belang wordt gedreven, over de toestanden in het gesticht zonder
retoucheering mijnerzijds zouden worden openbaar gemaakt. Alleen zoo hebben zij
waarde.’
Wij zouden willen opmerken dat de waarde, de wezenlijke waarde dezer
opmerkingen en beschouwingen, toch alleen door haar waarheid en juistheid kan
worden bepaald. Die waarheid nu kunnen wij evenmin beoordeelen als de Utrechtsche
criminalist. Maar men kan constateeren dat de auteur met gematigdheid en
bezadigdheid de fouten en feiten, die hij heeft meenen te ontdekken, heeft
aangewezen; constateeren ook - met vreugde - dat de Schr., hoeveel hij ook te laken
had over toestanden en ook over personen, den directeur en den onder-directeur van
het (grootste) 2de gesticht en den Hoofd-directeur prijst als mannen van edel karakter
en groote bekwaamheid. Mag men gelooven dat het ook hier ten slotte meer op de
menschen dan op de reglementen zal aankomen, dan is in die gunstige qualificatie
van hoofd-ambtenaren zeker iets zeer bemoedigends ook voor de toekomst. Overigens
moet men niet meenen in dit boekje opzienbarende onthullingen
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te zullen aantreffen; het is vooral de administratie, waarop de Schr. zijn scherpste
pijlen richt. En het wat sensationeel klinkend pseudoniem van den Schr. is ook al
zoo heel erg niet bedoeld. In de (groene) ‘Amsterdammer’ moge dan gezegd zijn dat
wie eenmaal het gesticht binnentreedt, onherroepelijk verloren is, de Schr. zelf bewijst
het tegendeel: het is hem (naar prof. S i m o n s ons verzekert) gelukt zich een
bescheiden plaats in de maatschappij te heroveren.
De Staatscommissie - een der vele! - die ook met de zaken van Veenhuizen zich
zal hebben bezig te houden, zal met dit boekje rekening kunnen houden; zij zal na
onderzoek kunnen uitmaken in hoever prof. S i m o n s ' twijfel aan de volstrekte
juistheid van al het meegedeelde gerechtvaardigd was. Haar rapport zal zeker ook
over Veenhuizen het gewenschte licht doen opgaan. Hoe moeilijk het vraagstuk der
verpleging is van de lieden, welke ten onzent naar Veenhuizen getransporteerd
worden, is aan ieder bekend, die ook maar in de verte zich met de quaestie der
bedelarij en landlooperij heeft bezig gehouden: nog zoo lang geleden niet is 't dat de
bekende Fransche publicist op armenzorg-gebied, L o u i s R i v i è r e in zijn werk:
Mendiants et Vagabonds heeft nagegaan welke maatregelen in verschillende landen
vroeger werden en thans worden genomen ten aanzien van bedelaars en landloopers
en daardoor tevens in 't licht gesteld heeft hoe moeilijk de regeling van deze materie
wel is.
H.S.
B e a t r i c e H a r r a d e n . Katharine Frensham, vertaald door E.
Te r s t e e g - K e u s . Amsterdam. H.J.W. B e c h t 1904.
Dit boek van de schrijfster, die ten onzent reeds vooral door haar ‘Ships that pass in
the night’ bekend was, is reeds als feuilleton in twee Nederlandsche dagbladen
verschenen, maar ongetwijfeld zullen velen er prijs op stellen in den blijvenden vorm
van een boekdeel het verhaal te kunnen herlezen. Niet om het eigenlijke verhaaltje:
dat de ‘hij’ en de ‘zij’ elkaar wel zullen krijgen, begrijpen we al dadelijk en wat ons
alleen verbaast, is dat die ontknooping zich zoo lang laat wachten. Wat het
aantrekkelijke, het bijzonder aantrekkelijke vormt, dat is de teekening van het karakter
der heldin en van de brave K n u t t y , dat is ook de schildering van het leven op den
Solli-gaard in het Noorweegsche dal. Met kennelijke (en verklaarbare) voorliefde
verplaatst de schrijfster heel het personeel van haar boek naar deze typische omgeving,
waarvan zij met dien goedmoedigen humor, die de be-
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koring van het heele werk is, al het eigenaardige laat zien. Daardoor vooral is
Katharine Frensham een frisch en gezond boek en de lectuur ervan een verkwikking.
H.S.
Lectuur. Tijdschrift onder Bestuur van P. B u i s s i n k ; Dr. P. D i r c k x ;
H.W.E. M o l l e r ; Dr. L. S c h a r p é ; Dr. J o s . S c h r i j n e n ; W. d e
Ve e r S.J.; Dr. Th.H. V l a m i n g . Eerste Jaargang No. 1-4. 1904.
Amsterdam, H.G. v a n A l f e n .
Het eerste nummer gaf dezen inhoud: Ter Inleiding door H.W.E. M o l l e r , Slechte
Lectuur door W. d e Ve e r S.J., De Roeping der hedendaagsche woordkunst door
J.v.G. te samen ruim 10 blz., verder een 40 blz. Boekbeoordeelingen over werken
van Wijsbegeerte, Sociale Wetenschap, Woordkunst, Leesboeken, Taalwetenschap
en Letterkunde, Geschiedenis, Verscheidenheden; eindelijk Korte Aanteekeningen,
inhoudsopgave van binnen- en buitenlandsche Tijdschriften en wat titels van Nieuwe
Boeken.
Ik denk dat van bevriende zijde er op gewezen is dat het toch wel al te goedkoop
is een tijdschrift in elkaar te zetten van opstelletjes en boekbeoordeelingen van een
half tot vier bladzijden groot. ‘Lectuur’ heeft dat zeker zelf ook gevoeld, tenminste
het tweede nummer noemt zich reeds met den bijnaam ‘Boekenschouw voor
wetenschap en kunst,’ maar behoudt den wijdschen titel van Tijdschrift. Dien moest
‘Lectuur’ nu maar laten vallen en zich noemen wat ze is: een boekenschouw voor
Roomschen.
En als zoodanig maakt ‘Lectuur’ een prettigen indruk en zal het zijn weg wel
vinden.
De menschen toch en vooral de Nederlanders, zijn nu eenmaal verzot op kritiek,
de gezegende kritiek, die den mensch ontslaat van de moeite de boeken te lezen en
hem toch de vrijheid geeft er over mee te praten als iemand met een eigen oordeel.
En dan een kritiek van vertrouwbare mannen, die een goede pen voeren en hun
goeden naam hebben op te houden, moet dat geen onophoudelijke smulpaperij
worden? Voorzeker, maar moet een mensch zich daaraan geen indigestie eten, als
hij niet heelemaal ophoudt met eten? Want oesters met champagne is niet kwaad,
maar verbeeldt u de straf: nooit iets anders te krijgen dan oesters met champagne!
Verbeeldt u een tijdschrift van enkel recensies!
Daarbij het roomsch-kerkelijk karakter van al die kritiek - want al gaat 't ook in
de nieuwe spelling, het is alles ter eere der ‘alleenzaligmakende’. Nu op zichzelf is
hier niets tegen - mits het dan ook erkend worde. Maar neen, het gaat hier in naam
der
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vrijheid. ‘Vrijheid voor de wetenschap... vrijheid voor de kunst. Of moet de kunst
voortlopen als een elektrise trem boven en beneden gebonden aan lijn en draad! Neen
vrijheid voor de kunst haar eigen weg te gaan. Welke banen immers zijn rechtens
voor haar gesloten? Ik ken er maar drie: de sombere kronkelpaden der onwaarheid,
de modderwegen der zedeloosheid, de doodse straten der verveling.’ (bl. 2).
Uitnemende woorden! Maar loopt de praktijk er van niet uit op de vrijheid roomsch
te zijn, te blijven, of te worden? Het heeft er gewoonlijk alles van. Als bv. Prof.
B l o k 's ‘Verspreide studiën’ worden beoordeeld dan wordt zijn opstel ‘De Friezen
te Rome’ - de lezers van Onze Eeuw herinneren het zich - bizonder geprezen, omdat,
ja omdat het ons brengt ‘in de schaduw van San Pietro in Vaticano’ en worden zijn
opstellen over ‘De Jezuiëten’ en ‘De slag op de Mokerheide’ nog al doorgehaald,
omdat, ja, eigenlijk omdat hier niet alles is gloria en victoria voor de ‘alleen
zaligmakende.’
Nog eens, er is niets op tegen dat een strijdende en strijdbare kerk fier haar vaandel
ontplooit, integendeel; maar als ze dit doet in naam van vrijheid voor kunst en
wetenschap, en daarvan dan niets brengt als kerkelijk gekleurde kritiek er over, moet
het dan den lezer niet zijn als werd hij gebracht op de hierboven vermelde ‘doodse
straten’?
En ik zou dit niet zeggen als ‘Lectuur’ nu eenmaal over geen krachten had te
beschikken. Maar als men onder zijn medewerkers mannen als C a e s a r G e z e l l e
en P o e l h e k k e - om van anderen te zwijgen - heeft, dan moest men zijn lezers niet
alleen kritiek maar ook eigen werk voorzetten.
G.F.H.
B u i t e n r u s t H e t t e m a . Waarom Volkstaal, waarom 't Fries bestudeerd.
Amsterdam. Va n H o l k e m a en Wa r e n d o r f .
Een frischgeschreven brochure ter eere van de volkstaal. En niet gewild, maar
onwillekeurig geworden een verheerlijking van de friesche taal. Want van ouds waren
't reeds Friezen als G i j s b e r t J a p i k s , en later de H a l b e r t s m a 's die hun volk
liefde en eerbied wisten in te boezemen voor hun eigen taal.
De schrijver wijst ook hen die zich voor de volkstaal in 't friesch in 't bizonder
interesseeren uitstekend den weg. Hij kent de geheele literatuur over dit onderwerp,
hij kent ook de jongere en oudere schrijvers er over - en daarbij kent hij, niet te
vergeten, de Kollewijnsche spelling!
G.F.H.
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[Vierde deel]
Gebroken
Door M.W. Maclaine Pont.
Tot haar einde toe is zij blijven wonen in het mooie ouderwetsche huis waarin zij
geboren was. Het stond niet ver van het stadhuis in de Langestraat te Alkmaar, maar
aan de overzijde, waar de zon zoo heerlijk in de huizen kan schijnen, en ze koesterend
verlichten tot in de verste schuilhoeken. 't Was een vreemd huis: ieder bewoner had
er iets achter gelaten wat hem eigen was, en zij had alles bewaard, maar zonder liefde
of zwak, alleen omdat het er eenmaal was. Later na haar dood zagen wij alles; bij
haar leven durfden wij niet verder dan in 'de gang te kijken als de voordeur open
stond; die gang zag er zoo Zondagsch uit, vonden wij, zoo stil, zoo koel, zoo rein.
Toch letten wij daar nauwlijks op, wij waren alleen nieuwsgierig naar de lange bleeke
vrouw, die dag in dag uit achter het blauwe horretje voor het raam zat, terwijl zij de
eene kous na de andere langzaam en statig afbreidde.
Van tijd tot tijd kwam een harer nichtjes, kleinkinderen van haar broer, een Zondag
bij haar te visite, die zat dan voor het andere raam, en keek den heelen dag in de
Langestraat waar het zonnig en stil was. Den volgenden dag drongen al de
kameraadjes zich om het kind. ‘Hoe was het er geweest? Vond ze het eigenlijk niet
griezelig?
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Heerlijk, zoo den heelen dag te zijn in een huis waar geen ander kind zou durven
binnen gaan!’ Maar het nichtje verzekerde dat er niet veel aan was.
Sprak tante nooit een enkel woord?
‘Neen, nooit.’
‘En ze was toch niet stom?’
‘Neen, dat was ze niet. Maar vader dacht wel dat ze nu niet meer kon spreken, ze
had het al zoo lang niet willen doen.’
Merkwaardig! Zij konden er niet genoeg van hooren, een legende weefde zich om
de bleeke zwijgende vrouw terwijl ze nog leefde. 's Morgens werden al de
verschillende spijzen opgenoemd, en zij knikte met het hoofd als zij haar keus hoorde
uitspreken. Moest zij iets uitzoeken dan werden de voorwerpen uitgespreid, en haar
vinger wees het begeerde aan. Zij at en dronk, zij stond op en ging naar bed, als
iemand die geen deel neemt aan het leven rondom haar. Alleen keek ze ongelukkig
als de kinderen wat veel leven maakten, maar zeggen deed zij nooit iets. Het was
wel vervelend daar zoo'n heelen dag te zijn.
Waarom zij er dan heen ging?
Vader zei dat het goed was. Maar de broers waren er toch bijna niet toe te bewegen.
Tante namelijk was rijk.
De baas in huis was eigenlijk de gezelschapsjuffrouw, die neef voor haar uitzocht.
Eerst had ze een knorrige gierige huishoudster voor wie ze bang was. Nooit tracteerde
die haar eens. Zij gaf haar nooit iets nieuws. Toen neef aan die heerschappij een eind
maakte, had de huishoudster een aardig stuivertje opgelegd en zij ging niet weer in
betrekking. Toen kwam er eene die de oude juffrouw vertelde dat zij nog heel wat
pleizier in haar leven hebben kon, zij moest hare familie eens vragen en haar oud
porcelein en zilver uit de kast halen. De oude dame gaf geen teeken van afkeuring,
en de familie werd uitgenoodigd. Zij sprak geen woord zoolang zij in huis waren en
na hun vertrek zat zij den halven nacht te schreien. Deze proefneming was dus mislukt.
Toen het echter zomer werd, verzon de
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juffrouw wat anders. Elken mooien dag kwam er een open rijtuig voor, de oude dame
stapte gewillig in, en beiden reden uit. Nooit zag men haar in het rijtuig dan met
gesloten oogen, maar zij schreide niet als zij thuis kwam en de juffrouw zette door.
Het was anders niet om uit te houden, zeide zij.
Zondags als zij in de kerk kwam, hoe werden dan alle hoofden omgedraaid, hoe
scheef luisterden de halzen in hare richting! Juffrouw v a n Ve e n was in de kerk!
Zou zij meê zingen? Zou zij hare oogen open doen? of blijven zitten alsof zij sliep.
Zou zij luisteren? Zocht zij den tekst op? Daar was niets van te bepalen. Zij zat als
in het rijtuig, met neergeslagen oogen. De juffrouw zei echter dat ze alles volgde, en
dat zij precies kon merken of de preek naar haar zin was geweest. Hoe zij dit ontdekte,
begreep niemand, maar allen hadden daarom een zekere achting voor haar. Welk
een eentonig leven was het voor haar, jaar in jaar uit. Niemand bezocht zij ooit.
Alleen kwam nu en dan een bedelaar wien zij met halfgesloten oogen iets toereikte.
Zij weigerde nooit en toch kwamen de menschen niet veel, er was iets akeligs in dat
zwijgende, levend-doode gelaat, dat zonder eenige deelneming gaf - en wier vingers,
zonder oordeel, het eerste stuk geld het beste grepen.
De armen voelden alsof ze in de loterij gespeeld hadden, en een prijs getrokken,
niet overeenkomstig hun behoeften, maar klein of groot, naar het lot viel.
Zij had het vermogen verloren te deelen in de vreugde en de smart van anderen,
en om iets wat haar zelve betrof te voelen. De jaren gingen over haar hoofd met
bloemen en vruchten en winterkoude en oogst, de kinderen uit haar geslacht werden
geboren en stierven, en zij zat daar zonder belangstelling met half gesloten oogen in
haar kamers vol ouderwetsche kostbaarheden. O kleine steden, waar het leven
langzaam gaat en diepe voren trekt, waar de groote smart blijft in de stille straten
hangen, waar de angsten gegrift staan in de deuren en vensters, en overgelezen worden
elken dag!
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Eens ging het als een loopend vuurtje door de stad: Bij juffrouw v a n Ve e n is
ingebroken.
De dief had zooveel voorspoed bij zijn werk gehad als een dief maar wenschen
kan. Heel gemakkelijk was hij in huis gekomen; hij wist goed alles te vinden: het
zilver, de juweelen, in een oogenblik had hij het in een reistasch gepakt, en de oude
juffrouw lag daar met open oogen en zeide niets. Alleen toen hij een klein
mahoniehouten kistje met koperen beslag opnam, was zij begonnen te schreien. Dat
had hem zoo verschrikt dat hij het weer neerzette en wegliep. Was hij niet kort daarop
bij een anderen inbraak gevat, dan zouden al deze bijzonderheden een geheim zijn
gebleven, want zij weigerde een enkel woord te spreken, of eenige verklaring af te
leggen. Maar de man vertelde zelf alles van dien zonderlingen diefstal en hoe zij,
toen hij het kistje opnam, een kreet had gegeven alsof hij haar hart had aangeraakt.
Den volgenden dag zag zij het kistje aan zooals een moeder haar kind, dat ziek is
geweest, maar dat zij behouden mocht.
Eindelijk kwam het oogenblik, dat de mond die zoo lang vrijwillig had gezwegen,
zich niet meer openen kon. Toen juffrouw v a n Ve e n stierf werden nog eenmaal
de zonderlingheden der oude dame besproken, en daarna vergat men haar. De nicht
die het mahoniehouten kistje erfde en zag dat er niets dan papieren in waren, liet het
langen tijd in een hoek staan, tot zij het eens bij toeval opende - en toen kwam de
waarheid aan het licht.
Was zij dat geweest? Zoo mooi als dat kleine portretje het aangaf? Dat rijzige
jonge meisje, met de groote dweepende oogen en den zachten, half geopenden mond?
Het golvend bruine haar was in breede vlechten langs de wangen gelegd, de handen
waren gevouwen, het oog staarde in de verte. Dat lieve gezichtje had hartstochtelijke
liefde opgewekt, niet bij velen, bij een enkelen. Men moest haar weten te vinden.
Een veldviooltje was zij, bloeiend in de schaduw. Wie de geur ontdekte, genoot er
van, helaas, slechts voor een lentetijd.
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En het was lente toen dat teere wezentje daar neerzat op de steenen bank te midden
van ontluikend groen en zachtbloeiende rozen.
De geelzijden sjaal met blauwen weerschijn was los heen geslagen om de bloote
schouders. De laag geschoeide voetjes waren over elkander gelegd. Op de bank naast
haar lag de groote stroohoed met bloemen versierd, en daarnaast lagen de lange
handschoenen, die de armen tot boven de elleboog moesten bedekken. Het boek was
van haar schoot afgegleden. De wind speelde met de bladeren. En de peinzende
meisjesoogen staarden voor zich uit in het nevelig landschap, waar het teere groen
hing aan de lindetakken.
Had B e r t h a v a n Ve e n er ooit zoo uitgezien? De schuwe zwijgende oude
vrouw zoo mooi, zoo lenteachtig jong? Hadden de neergeslagen oogen ooit zoo voor
zich uitgestaard? Nu betooverden zij nog wien zij aanstaarden, en daar gingen zij
terug, 70 zomers en winters in ijlende vaart, tot het jaar.... Maar daar waren de
papieren, geel en hard van ouderdom, zorgvuldig toegebonden met een lint dat groen
en zijdeachtig was geweest. Zij wilden zich niet laten openvouwen en sloegen weer
dicht om hun geheim te bewaren. Dan was daar een dagboek met uitweidingen,
aanteekeningen van alledaagsche gebeurtenissen, en uitroepen van smart.
En verzen waren daar, vol jolige jonge vroolijkheid, alles samen gebonden, alles
bewaard als een schat.
En daar kwam het te voorschijn uit het verleden, het jaar dertig, met zijn strijd,
zijn geestdrift, zijn bedrogen verwachtingen.
Daar was nog een ander portret in het kistje: een medaillon, met hoogen jaskraag
en witte das, met een schat van bruin krullend haar, en zulke vroolijke schitterende
bruine oogen. Zoo vol levenslust was het portret en zoo bloeiend van gezondheid
dat men niet denken kon aan verwelken en sterven. En toch - zoo lang reeds, zoo
lang!...
In het jaar 31 ving het aan, toen de v a n Ve e n 's begonnen hun fortuin te maken,
en de H o l l e n b e r g s
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eigenlijk al achteruit gingen. Vreemd klonk het toen, H o l l e n b e r g en v a n Ve e n
in een adem te noemen, het was natuurlijk H o l l e n b e r g alléén. Hij was de koning
van de Noord-Hollandsche aannemers, en het kanaal lag vol met zijn balken vlotten.
Va n Ve e n was zoo'n mannetje dat er ook aan deed, en heel aardige zaakjes kon
doen, maar weet ge, niet op één dag te noemen! Het trof alleen dat zij vrienden waren,
zoodat men hen dikwijls samen zag; concurrenten - daar was geen kwestie van, wie
concurreerde er met H o l l e n b e r g ! H o l l e n b e r g kon v a n Ve e n dikwijls
goeden raad geven en hem in relatie brengen met menschen, die hij zelf zoo zeer
niet noodig had, omdat hij er al was! Dat was eigenlijk zoo'n aangename toestand,
als je je niet meer zoo behoefde uit te slooven, als je 't kantoor alleen maar zoowat
gaande hield. Dan kon je een ander nog eens een dienst bewijzen. En v a n Ve e n
luisterde met fijne, vastgesloten lippen en oogen die tusschen de oogleden door in
de verte voor zich uitstaarden, en hij vertelde aan ieder die het hooren wilde dat
H o l l e n b e r g zoo'n flinke joviale kerel was, wat onvoorzichtig misschien. Nu,
rijke menschen hebben het voorrecht dat te mogen zijn. Toen gebeurde het, nog voor
het uitbreken van den oorlog, dat de firma G e e l i n g te Rotterdam die groote werken
uitbesteedde. Va n Ve e n schreef ook in, niet omdat hij dacht dat hij eenige kans
had, het was al van te voren bekend dat H o l l e n b e r g het krijgen zou. Maar men
moest zijn naam eens laten klinken, dat was goed. Later werd er dan gezegd: dat is
diezelfde v a n Ve e n die ingeschreven heeft op dat groote werk van G e e l i n g .
Natuurlijk heeft hij het niet gekregen, daar was maar één die het krijgen kon,
H o l l e n b e r g natuurlijk.
Zoo redeneerde v a n Ve e n , en H o l l e n b e r g hoorde naar hem met een
gemoedelijken lach.
‘Juist zoo, beste vriend! Zoo moet je carrière maken. Later bereik je een hoogte
waarop je zulke slimmigheden niet meer noodig hebt’. Er vloog een fijne glimlach
over v a n Ve e n 's gelaat, maar hij antwoordde niet. En een paar weken later werd
het werk gegund aan....
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Het was te dwaas om van te spreken, maar v a n Ve e n kreeg het. H o l l e n b e r g
zei dat hij het zich in 't geheel niet aantrok, en 't v a n Ve e n graag gunde, maar toch
ging hij zelf den volgenden dag de reis naar Rotterdam ondernemen om te zien hoe
de zaken stonden. Zulke oude vrienden als de firma's G e e l i n g en H o l l e n b e r g
en dan in eens hem voorbij gaan, en een vreemd nieuw firmatje zulk een werk te
geven!
G e e l i n g speet het schrikkelijk, meer dan hij zeggen kon. Hij had dan ook
gewacht tot het uiterste oogenblik, maar toen er geen brief van H o l l e n b e r g
kwam.... Wat, geen brief gekomen? 't Was onbegrijpelijk maar toch waar, en toen
had G e e l i n g gemeend dat H o l l e n b e r g er van af zag. Va n Ve e n was een
degelijke firma, hij behoorde onder de laagste inschrijvers, dus toen H o l l e n b e r g
niets van zich liet hooren....
Maar hij had geschreven, hij had, geloofde hij zelf den brief op de post bezorgd of dat wist hij niet zeker... Hij had zooveel aan zijn hoofd. Eigenlijk had hij het
kantoor maar geërfd en v a n Ve e n had het zijne zelf gevestigd, dat was het verschil.
Nu de zaken zoo liepen, had hij er niets geen aardigheid meer in. Was K e e s maar
een andere jongen, dan kon hij het hem zoo zoetjes aan overlaten. Maar K e e s aardde
naar zijn grootvader van moederszij die officier was geweest. Hoe had hij zijn vader
gesmeekt, gedwongen bijna om naar Medemblik te mogen gaan, naar het Instituut.
Zeeofficier wilde de jongen worden. Hoe haalde hij het in het hoofd? Een eenige
zoon! En de zaak dan?
Va n Ve e n had ook een eenigen zoon, maar dat was een heel andere jongen.
Zoo stonden de zaken in 't jaar 30. Men weet wat er omging. Vijftien jaar waren
de Nederlanden vereenigd geweest. Het klonk zoo mooi, het groote rijk, het Noorden
met zijn koloniën, het Zuiden met zijn mijnen en zijne fabrieken, één kleine grootheid.
Maar het Zuiden dat het Noorden al te boersch vond, en het Noorden dat op het
Zuiden nederzag als àl te nuffig. En de koning en de prinsen
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die het Zuiden vóórtrokken omdat zij zeker waren van het Noorden...
En dan vooral - de groote Protestantsche universiteit in Leiden en de groote
Roomsche in Leuven - altijd in het geheim, thans in het openbaar tegenover elkander:
dat alles is immers over bekend?
Een huwelijk uit berekening, de echtscheiding was op handen. Want toen kwam
die groote tentoonstelling in Brussel, die zooveel goed moest doen en zooveel kwaad
deed. En het oproer te Brussel en de gevechten op de barricaden en in de paleizen
en de prins, die moest terugwijken en de koning die altijd weer den zachten weg
wilde gaan. Als men maar geen Zuid-Nederlandsch bloed vergoot, dan zoude alles
nog wel te winnen zijn. En de mogendheden hadden Noord- en Zuid immers samen
gevoegd! Zij zouden zorgen dat ze één bleven zonder bloed vergieten.
De oude H o l l e n b e r g was eigenlijk wel blij dat hij eens aan iets anders denken
kon. Hij deed wat hij kon om K e e s in de zaak te interesseeren.
‘Spaar die moeite,’ zei zijne vrouw dan. ‘K e e s heeft er evenmin pleizier in als
jij.’
‘Hij aardt naar je vader,’ zei haar man dan.
Maar zij onveranderlijk. ‘Neen hij aardt naar jou. Je zult zien, wij zullen den
ondergang van de zaak beleven.’
Dan werd H o l l e n b e r g in eens weer opgeruimd. Hij kon niet lang achtereen
somber gestemd blijven, en juist dat zijne vrouw zulke droevige voorspellingen deed,
gaf hem zijn vroolijkheid terug, en hij van zijn kant profeteerde de heerlijkste dagen
voor de oude aannemerszaak.
‘Je suis Cassandre’ zei juffrouw H o l l e n b e r g dan. ‘Niemand wil mij gelooven,
maar de toekomst zal leeren dat ik gelijk heb.’ Onder de hand bewerkte zij K e e s ,
maar die had heel andere dingen in het hoofd. Van P a u w v a n Ve e n hield hij
niet, maar B e r t h a ! De lieve zachte B e r t h a !
Het begon met kinderwerk. Zij waren de vlotbrug over gegaan, naar het Heilige
Land, waar het hout van de beide
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firma's in het water lag. Daar op de kantelende, draaiende, glissende balken te loopen,
welk een heerlijkheid!
Kwaad kon het nooit, zelfs aan den kant niet.
Toch was B e r t h a 's voet uitgegleden, en voordat zij het wist, voelde zij alles
wegzinken onder zich. Het water rees tot haar middel, onder de armen, tot den hals.
Met geweld drong het bloed haar naar het hoofd, zij zag niets dan duisternis en
sterren. Alleen hoorde zij broer P a u w om hulp schreeuwen als een bezetene. Toen
- niets meer - tot ze wakker werd, òp de balken in plaats van er onder, en ze het
druipende haar van K e e s H o l l e n b e r g boven zich zag, en de werkelijke angst
in zijn oogen plotseling overging in een flikkering van vreugde, die hij uitte door als
een wilde om haar heen te dansen op de wiegelende balken.
‘Hoera, Hoera! zij leeft, geen gevaar hoor! Ze is beter!’ Deze laatste woorden tot
den ontstelden vader, wien hij een kwartier geleden de boodschap had gezonden, dat
zijn dochter verdronken was.
En van dat oogenblik was hij niet meer voor haar een aardige jongen met wien ze
graag eens een singeltje omliep, of een dansje deed, maar hij werd.... het dagboek
bracht het uit.
‘Van morgen in de Groote Kerk geweest. C.H. was daar ook. Bij het uitgaan sprak
ik hem even, hij vroeg met veel belangstelling naar mijn gezondheid en vond dat ik
nog bleek was. Ik ril bij de gedachte aan wat er met mij gebeurd zou zijn, zonder
zijn moed en zijn tegenwoordigheid van geest. Dan zou het gisteren mijn
begrafenisdag geweest zijn.
23 Aug. Van middag naar Heiloo geweest, naar nicht C h r i s . Bij de Vier Staten
C.H. tegen gekomen. Hij keerde terstond om en ging met mij mee. Wij hadden een
belangwekkend gesprek. Het weer was guur en koud, bijna een najaarsdag. Dit stemt
tot nadenken. Hoe spoedig is de zomer voorbij. C.H. begrijpt mij geheel. Hij is
vroolijk, maar toch zoo ernstig. Juist zooals het wezen moet. Hij verstaat geheel de
kunst mij op te vroolijken.
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28 Aug. Weder bij nicht C h r i s geweest. Zij was knorrig en begrijpt niet waarom
ik haar zoo dikwijls bezoek. Ik verwijt het mijzelf dat ik haar zoo lang
veronachtzaamde. C.H. ontmoet bij de Kuillaan. Wij liepen door het bosch naar de
stad terug. Hij zag mij zoo teeder aan. Ach, hoe begrijpen wij elkaar.
3 Sept. Heerlijke zachte zomerdag, juist geschikt voor een wandeling naar Heiloo.
Lang heen en weer geloopen bij de Westerlaan. C.H. was daar niet. P a u w kwam
en lachte terwijl hij mij aanzag. Hij kan dat zoo onaangenaam doen.
4 Sept. Gisteren middag kwam het gesprek telkens op C.H. Vader zei dat hij
ondegelijk, oppervlakkig en lichtzinnig was. Ik zweeg, schoon ik bemerkte dat ze
hem met opzet aanvielen.
Ach, waarom moet ik mij schamen voor een gevoel zoo schoon, zoo aandoenlijk
en zoo natuurlijk? Is er iets waarvoor ik niet durf uitkomen? En waarom word ik dan
zoo gloeiend rood, zoodra zijn naam wordt genoemd? Hoe schrikte ik, toen P a u w
mij aankeek. Langen tijd zweeg ik, maar toen werd hij grof. Hij zeide dat C.H.
onoprecht was, dat hij de kat in 't donker kneep. Toen stoof ik op. ‘C.H. heeft een
oprechte edelmoedige natuur!’ riep ik uit. ‘Aan alle berekening is hij vreemd. Dat
heeft hij wel getoond toen hij zonder zich te bedenken in het water sprong om mij
te redden.’
‘Ja, dat was juist iets voor hem,’ zei P a u w smalend. ‘Hij had je gemakkelijk even
op de balken kunnen tillen, maar hij vond het natuurlijk interessanter om zijn pak te
bederven.’
‘Als het zoo gemakkelijk was, waarom heb jij me er dan niet uitgehaald?’ vroeg
ik. ‘Maar jij hebt wel gezorgd dat de zolen van je schoenen droog bleven!’
Het gesprek werd onaangenaam, vader maakte er een eind aan. Maar hij houdt
ook niet van de H o l l e n b e r g 's. Vreemd, voor het oog lijken het zulke vrienden.
Ik vind dat hij K e e s ten minste wel dankbaar mag zijn, ik ben zijn eenige dochter.
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27 Sept. M i n a d e B r u y n maakte hier een lange visite. Wij spraken zoo terloops
over C.H. Zij toonde veel belangstelling. Wij plakten samen van goud papier een
groot eerekruis, om hem dat bij gelegenheid om te hangen. Wij hadden een
aangenamen middag. Ik geloof niet dat zij iets begrijpt. Misschien toch ook wel,
want zij keek mij eens aan. ‘Dat water heeft een groot vuur aangestoken,’ zei ze. Ze
kan zoo grappig iets zeggen, die M i n a !’
Zoo keek dan het meisje peinzend in de verte en het blozende gezicht van den
jongen man zag haar lachend in het gelaat - totdat ‘8 Oct. Gisteren avond bij de d e B r u y n s . C.H. had een vers gemaakt dat hij
met veel gevoel voordroeg. Niemand weet dat hij verzen maakt, dan ik. P a u w
vermoedt het en vindt het bespottelijk. Ik zat naast C.H. aan het souper, en hij kon
mij fluisterend iets vertellen, dat mij den halven nacht uit den slaap hield. Daarna
sprak hij lang over zijn vader, van wien hij veel houdt. Hij maakte zich ernstig
ongerust over hem. Zijn vader gaat veel uit, meer dan vroeger, hij heeft sedert die
zaak van G e e l i n g alle belangstelling in het kantoor verloren. Hij komt er niet graag
meer. Het is verwonderlijk, niemand dacht dat de oude H o l l e n b e r g zooveel
voelde voor het kantoor, maar hij vindt het vreeselijk dat deze groote zaak hem
voorbij is gegaan. Hij is naar Rotterdam geweest en heeft lang met den chef van de
firma gesproken. Deze maakte duizend excuses. H o l l e n b e r g vroeg waarom hij
niet een enkel woordje geschreven had, maar de ander had voor waarheid hooren
vertellen dat hij zich langzamerhand uit de zaken terug trok. Het niet inkomen van
den brief had hij een bewijs gevonden voor de praatjes die liepen.
Van morgen sprak ik er met vader over. Ik vind het toch zoo hard, dat een enkel
verzuim, van wien dan ook, zulk een invloed heeft op een heel menschenleven. Maar
vader wilde er niets van hooren. Hij had het al lang zien aankomen zei hij. Mijnheer
H o l l e n b e r g was geen man voor de zaak. De oude grootvader die in de negentig
was geworden, en de zaak had opgezet, dat was de man. Vroeg
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op, laat naar bed, overal zelf op af, overal bij, zoo wordt je rijk, vooral als je zoo'n
ongemakkelijk goed verstand hebt. Maar zijn zoon liet al te veel aan zijn bedienden
over. En deze Hollenberg had nooit de echte liefhebberij gehad en K e e s deed maar
beter de zaak in tijds aan kant te doen, voordat hij er arm in werd.
‘Ik zal K e e s toch eens zeggen, dat hij zijn vader wat beter steunt,’ zei P a u w .’
Zijn zaak is beter dan de onze ik kan mij niet begrijpen dat hij er niet meer hart voor
heeft.’
16 Jan. C.H. vertelt mij dat P a u w hem elken dag verwijtingen doet, dat hij niet
degelijk genoeg is. Het is om te lachen. C. zegt dat het hem de meest dwaze invallen
in het hoofd brengt, als hij zich zoo vermanend toe hoort spreken. Ik smeekte hem,
P a u w toch niet voor den gek te houden. P a u w is vaders oogappel en hij kan ons
zoo onnoemelijk veel kwaad doen.
‘Ik zal mijn best doen B e r t h j e , maar ik vind het zoo grappig om door je broer
vermaand te worden.’
‘Maar kan je dan niet....’
‘Degelijker zijn? Onmogelijk. Ik ben een geboren losbol. Zie je dat niet aan mij?’
zei hij en schudde van het lachen.
‘Het stemt mij heusch heel treurig als ik je zoo zie doen.’
‘Weet je dan niet, B e r t h a , dat de eene lacht om hetzelfde waarom de ander
schreit? Ik moet schreien of lachen van ergernis, en dan lach ik liever.’
‘Van ergernis?’ vroeg ik. ‘Ergernis over die zaak van G e e l i n g ?’
‘Natuurlijk,’ zei hij. Hij werd kriebelig en ik durfde niet verder vragen. Hij at
haastig en zenuwachtig. Eindelijk begon hij weer.
‘Er raakt een brief weg wat nooit gebeurt en het is juist een brief waar zooveel
van afhangt. Wat men ook zeggen mag, mijn geloof is niet sterk aan de toevalligheid
van dergelijke zaken. En ten slotte loopt het praatje dat vader zich uit de zaken wil
terug trekken, waar geen woord van waar is. Hoe gretig zal zulk een praatje geloofd
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worden door onze concurrenten! O, als ik eens wist wie ons die kool stoofde.’
‘Geloof toch niet dat dit alles moedwil is. Het is een toevallig samentreffen, denk
ik.’
‘Als je het maar gelooven wilt! Als ik den schelm kon vinden, die ons dit heeft
aangedaan, ik verzeker je dat hij er niet gemakkelijk afkwam. Ik vertrouw de B a k k e r
niet. Hij is nu eerste klerk, ik zou het hem nooit gemaakt hebben.’ Hij keek mij sterk
aan, maar ik begreep hem niet. Ik kan soms niet begrijpen waarop hij zinspeelt.
16 Maart. Een avond bij de H o l l e n b e r g 's. Het was er weer heerlijk, ovenals
vroeger. C.H. en zijne moeder maakten samen muziek. C. speelt heel goed fluit.
Mijnheer reciteerde. Er werd ook gezongen. Ik deed niet mee, ik kan niets. In ons
huis worden de Muzen niet gediend. Ik kan alleen luisteren en vurig bewonderen.
1 Aug. C.H. sprak lang met mij over de politieke toestanden; wij zijn allen daarmee
vervuld. De koning heeft te veel toegegeven, te veel geduld gehad met de Belgen.
Maar nu is de tijd gekomen, dat wij een woordje meespreken mogen. Wij zijn nu
allen druk bezig met pluksel maken. Treurig dat het noodig is.
6 Sept. C.H. kwam gisteren uit Amsterdam terug. Hij vertelde dat de stad in rep
en roer was. Overal vond men billetten aangeplakt, vol geest of hatelijkheden. Een
er van heeft hij overgeschreven.
SCHOUWBURG VOOR DE WAAG OP DE NIEUW MARKT.
Abonnement en vrijkaartjes niet gangbaar. De gezamenlijke Tooneelisten uit
Brussel, onder Directie van d e H o o g v o r s t en v a n d e We g e r zullen vóór
hun vertrek naar het dol- of tuchthuis de eer hebben, alhier ten voordeele van hun
souffleur de Courier des Pays-Bas te vertoonen:
Brussel in oproer of de Brabantsche Aap.
Melodrama in 5 bedrijven.
Door T i e l e m a n en de N e v e , muziek van B a r t e l s . Versierd met al deszelfs
Decoratiën, Costumen, Marchen, Choren, Plunderen van gebouwen, Verbranden van
Paleizen, het mishandelen van Burgers door het Grauw, aangehitst
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door de schurken die achter het gordijn zitten, enz. De rol van de Brabantsche Aap
zal door d e P o t t e r incognito, opvolger van M a z u r i e , vervuld worden.’
Er waren er meer van het zelfde allooi, met niet altijd fijn geestige toespelingen
op personen en toestanden.
Er is ook een gebed der Belgen. Het Onze Vader, ik vind dat profaan. Misschien
is het toch aardig om het te bewaren. Ik verbeeld mij dat wij later met onze kinderen
al die dingen zullen overlezen en nog eens bespreken. Wij zullen dan alles beter
leeren begrijpen, want van sommige dingen weet men waarlijk niet hoe ze bedoeld
zijn. Zijn ze voor den Koning of voor de Belgen? Daar zijn er velen, die in deze
tijden alleen aan hun eigen voordeel denken, en visschen in troebel water. Het zal
alles wel duidelijk worden.
5 Oct. De proclamatie van den koning wordt overal aangeplakt. Ieder wil haar
hebben, ik heb het stuk in onze gang opgehangen. Ons oude Nederland, onze
geboortegrond loopt gevaar. De koning roept zijn trouwe onderdanen te wapen, om
te waken voor onze vrijheid en ons vaderland. Ieder is er mee vervuld. Was ik maar
een jongen! O, het aanhangsel mag verloren gaan, als wij ons oude land maar mogen
behouden.
P a u w lacht mij uit en zegt, dat er veel meer moed toe noodig is om zich niet te
laten meeslepen door het algemeene gevoel van geestdrift, dan om mee te loopen
met iedereen. Daar moeten er toch zijn die bij de zaken blijven, zegt hij. Als ieder
naar de grenzen loopt, wordt het binnenland een toonbeeld van verwarring. Ik vrees
dat C.H. zich zal aanmelden. Ik bewonder hem, en beef voor hem.
11 Oct. Een deel van de schutterij zal naar de grenzen gaan. P a u w heeft zich
aangesloten bij het deel dat thuis blijft om in de stad de orde te bewaren. Vader vindt
het goed. Van C.H. verneem ik niets. Ik vrees het ergste, en toch, hoe juicht mijn
hart hem toe. Welk een zaligheid om later tot mijn kinderen te kunnen zeggen: Het
land was in gevaar en uw vader trok uit, den vijand tegen. En toch....
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12 Oct. Nog niets van C.H. vernomen.
13 Oct. Hij heeft zich aangesloten, mijn edele jonge held. Ik zou alles geven om
hem een oogenblik te zien. Wat heeft hij toch? Het is alsof hij mij vermijdt. Zou hij
denken dat ik zijn besluit niet goedkeur? Maar dat kan ik niet gelooven. Hij kent mij
te goed! D e B a k k e r die bij H o l l e n b e r g werd ontslagen, is door mijn vader
op het kantoor genomen. Hoe is dat mogelijk?
15 Oct. Ik heb geen tijd om over iets na te denken. Gisteren bezocht ik juffrouw
H o l l e n b e r g . Zij is lid van het comité dat zich het lot aantrekt van de vrouwen en
kinderen van schutters en militairen die opgeroepen zijn, of zich vrijwillig aansloten.
Ik heb mij natuurlijk ook opgegeven, was ik maar een jongen, dan trok ik mee. Vader
vond het goed dat ik mij aansloot, het zou, zeide hij, niet goed staan, als ik mij terug
trok. Waarom altijd die berekeningen? Hij gaf mij vijf-en-twintig gulden om te
beginnen. Mij dunkt dat is een flink sommetje. De anderen vonden het heel aardig.
Maar juffrouw H o l l e n b e r g was koel en strak. Zij liet het geld op tafel liggen en
het lag daar nog toen wij weggingen. Zij hebben een lijst laten rondgaan, en vader
heeft daarop ook nog eens voor een flinke som ingeteekend. Maar niemand spreekt
er over. Misschien omdat iedereen veel geeft in deze dagen? Vader is anders zoo
goedgeefsch niet, daarom treft het mij.
C.H. staat onder luitenant K l u p p e l . C a r e l Ve r s c h u i r is kapitein van de
Alkmaarsche vrijwilligers. Natuurlijk! De zoon van den Burgemeester!
Mijnheer M a t t h i e s s e n heeft de vrijwilligers uit Petten en Egmond geheel
uitgerust en beloofd dat hij gedurende hun afwezigheid voor hunne vrouwen en
kinderen zou zorgen. M e l e n b r i n k heeft een van zijn vischschuiten gegeven, en
ik geloof wel twaalf man uitgerust. De menschen tellen het geld niet meer. Ze geven
ongeloofelijk veel weg. Ze zeggen dat ze al zeshonderd gulden in de maand voor de
vrouwen en kinderen bij elkaar hebben. En het cijfer klimt bij den dag, bij het uur.
Het is onmogelijk in huis aan het werk te blijven; ieder oogenblik vlieg ik de
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straat op; telkens gebeurt er iets bijzonders. Gelukkig dat wij zoo dicht bij het stadhuis
wonen. Niets ontgaat mij.
Tot aan het stadhuis staat het zwart van de menschen. Bij ieder die zich aangeeft,
gaat er een hoera! op.
Pauw lijdt aanstoot op straat, omdat hij niet mee uittrekt. Hij zegt dat vader hem
niet missen kan. Wel mogelijk, maar waarom moet hij zoo afgeven op C. H? Zij
zeggen dat de Majoor van de Hoornsche Schutterij, mijnheer van P a b s t R u t g e r s ,
kommandant van de Noord-Hollandsche schutterij zal worden. Dus geen Alkmaarder.
Hier in de stad zouden ze dat wel anders willen, maar over het geheel is men er mee
ingenomen. Mijnheer R u t g e r s is een Haarlemmer van geboorte.
C.H. in geen dagen ook zelfs maar gezien. Gelukkig geen tijd om te tobben. Het
is pluksel maken, kleeren naaien, bezoeken afleggen; wij moeten toch kennis maken
met de vrouwen en kinderen van de schutters voor wie wij later moeten zorgen. Wij
moeten ook onze japonnen veranderen. De Fransche modes worden niet meer gevolgd,
alles moet zuiver Hollandsch worden.
25 Oct. C.H. gezien, even gesproken. Hij zag mij zoo koel en zoo vreemd aan.
Ach, wat is er toch? Ik heb een gevoel alsof ons heerlijk geluk bedreigd wordt. Zij
zeggen dat in December de schutterij al naar de grenzen zal gaan. Kon ik hem nog
maar eens spreken.
1 Nov. Ik heb hem gesproken, één oogenblik. Ach, niet meer dan zijn stem gehoord.
Nu weet ik het zeker! Hij ontwijkt mij.
6 Nov. De dagen zijn zoo pijnlijk, zoo angstig. Allen zeggen dat ik er slecht uit
zie, zij vragen wat mij scheelt. Ik kan niet eten, niet slapen. Ik bid God, dat ik hem
nog eens mag zien, voor hij gaat. Als er ernstige bezwaren zijn tegen onze liefde dan
kan ik berusten, maar een misverstand een niets.... iets dat opgehelderd kan worden,
door een enkel woord.... O mijn God die mij hoort! Geef dat er een eind kome aan
deze marteling. Het zal mij krankzinnig maken.
15 Nov. C.H. gesproken. Eindelijk! Ik liep langs
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Ropjeskuil. Ik was den laatsten tijd niet buiten geweest. Alles komt bij ons aan huis,
omdat wij groote kamers hebben, en ik toch den heelen dag alleen ben. Ik ging langs
een omweg naar Heiloo. Hij was naar een partij boomen gaan zien op den Achterweg,
die van den winter moeten vallen.
Hij groette mij en wilde verder gaan. Maar ik riep hem terug. Ik kon het niet laten,
hij mag er van denken wat hij wil. Hij zag mij aan. ‘Kees’ zei ik, ‘ik kan je zoo niet
laten gaan. Je bent veranderd, ik kan het niet dragen. Spoedig ga je weg, wie weet
wanneer je terug komt, misschien nooit’.... Ik kon bijna niet spreken van het schreien.
‘Als er wat is, spreek het dan uit. Het maakt me radeloos.’
Hij zag mij aan, zoo doordringend als hij dat kan doen.
Toen zei hij: ‘Begrijp je dan niets?’
‘Waarlijk niet, ik kan niets bedenken. Is het vaders schuld of die van P a u w ?’
Hij zweeg.
‘Is het dàt, K e e s ? O zeg het mij toch. Ik spreek de heeren bijna nooit. Wij eten
samen, maar het is zoo'n stille ongezellige maaltijd. Nooit zullen ze een vertrouwelijk
woordje met mij spreken. 't Is altijd: vrouwen hebben geen verstand van zaken. Als
je woorden met hen gehad hebt, geloof dan toch niet, dat ik het weet.’
‘Weet je dan ook niet wat op het kantoor omgaat?’
Nu ging mij een licht op. ‘D e B a k k e r ?’ zei ik. Ik geloof dat ik goed geraden
heb, maar ik kan maar niet begrijpen wat ik met deze zaak te maken heb. Is d e
B a k k e r dan bij zijn vader om een leelijke reden ontslagen? Hij zag wel dat ik er
niets van begreep en werd toen wat vriendelijker. Maar de oude verhouding is het
toch niet meer. Ach, het is daar aan huis zoo heel anders. Zij leven samen met hun
zoon. Alles bespreken zij, het is zoo heerlijk. Misschien als moeder was blijven
leven... maar ik kan mij niet voorstellen dat het ooit zoo bij ons zou kunnen zijn. Ik
hoor dat er spoedig een afscheidsmaal zal zijn bij de H o l l e n b e r g s . Zijn vertrek
is dus wel aanstaande. Hoe zal ik dien dag door komen! Ik wilde maar liever dat het
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publiek was, dan was onze verhouding gemakkelijker. Iedereen weet het nu toch. Ik
borduur een mooie portefeuille voor hem, daar kan hij zijn brieven in bewaren.
20 Nov. De noodigingen zijn al rond gezonden. Vader vertelde het mij. Wij hebben
er nog geen. Vader zegt, hij zou er toch niet heen gaan. Het is een onvergeefelijke
lichtzinnigheid zegt hij, om in zulke ernstige tijden partijen te geven.
‘Het is een gezellig samenzijn met oude vrienden,’ zei ik ‘voor het laatst nog eens
voordat hun zoon zijn leven gaat wagen. Het is immers mogelijk dat hij nooit
terugkeert?’
‘Ja juist daarom! Maar de H o l l e n b e r g 's maken van alles een pretje. Leer ze
mij niet kennen!’
6 Dec. Ik ontving met St. Nicolaas een gedicht op muziek, geschreven met een
fraaie hand. Ik speelde het eens door, het is lieve muziek. Een aardig St. Nicolaas
geschenk! P a u w heeft natuurlijk allerlei aanmerkingen en zegt dat het gestolen is
uit de Freischütz. De woorden zijn droevig en weemoedig. Wie zou zeggen dat zulk
een vroolijke jongen zoo melankoliek kan zijn!
Wat echter vreemd is, nog geen noodiging, vader heeft zich zeker kras uitgelaten
en nu moet ik er onder lijden. Wat zal er over gebabbeld worden!
9 Dec. Het feest is achter den rug. Half Alkmaar was er. Laat mij er maar niet aan
denken.
24 Dec. Laat mij bij alles wat mij pijnigt en leed doet, het oogenblik van gisteren
nooit vergeten. Het was druk in de stad, de manschappen uit de naburige dorpen
kwamen bij ons binnen. Over een dag of wat vertrekken ze, vereenigd met alles wat
ons lief is. Ik liep uit om wat afleiding te hebben, in huis kon ik het niet langer
uithouden. Bij de Heiloër-poort was het stampvol, ik vluchtte op de stoepbank bij
Goes.
Daar kwam C.H. aan, hij raakte in het gedrang, werd gedreven naar mij toe, al
dichter, al dichter. Ik had hem nooit durven opzoeken, maar nu zegende ik het volk.
Mijn hart, mijn slapen bonsden. Daar zat hij naast mij. Toen
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zag hij mij eerst. Hij werd bleek en toen rood. Als hij het had kunnen doen, was hij
weggeloopen, maar de straat was te vol.
‘Ik zal je niet lastig vallen’, zei ik. ‘Ik zal niet tegen je praten. Doe maar alsof je
mij niet ziet.’
‘Bertha,’ begon hij, en toen - ‘Berthje!’...
Daar was weer de oude teerheid in zijn stem. Het was zoo vreemd, in dat gedrang,
tusschen al die pratende en joelende menschen daar te zitten. De straatjongens waren
tot op den luifel geklommen. Niemand lette op ons, en plotseling kreeg ik een vreemde
gewaarwording alsof ik alleen met hem op de wereld was.
‘Waarom moeten wij zoo van elkander gaan?’ vroeg ik.
‘Ik kan je nu niet antwoorden, onmogelijk.’ Hij streed tegen zijn aandoeningen.
‘Begrijp je dan niet dat ik er onbeschrijfelijk onder lijden moet? Alles is veranderd
en ik tob mijn geest af om te weten waarom!’
Ik had mij vast voorgenomen nooit zulke woorden tot hem te spreken. Maar mijn
hart sprak zich uit voordat ik het zelf wist.
‘Je twijfelt immers niet aan mij? Zeg mij of je aan mij twijfelt.’
Hij zag mij eenige seconden aan. Die aarzeling deed mij zooveel pijn. Maar toen
zei hij: ‘Neen B e r t h a , aan jou niet.’ Zijn stem werd vaster en inniger.
‘Aan jou niet, nooit aan jou, B e r t h j e .’
‘Als er iets tusschen ons is... tusschen ons is gebracht door... anderen, kan onze
sterke, innige liefde dat dan niet overwinnen?’
‘O ja, dat moest zoo zijn! Maar ik kan je niets verklaren nu niet, hier niet.’
‘Kan ik je niet nog spreken voordat je gaat?’
‘Neen, onmogelijk.... Overmorgen misschien al. Denk je dan dat ik niet nog veel
meer lijd?’
‘Misschien zal de tijd alles ophelderen?’ vroeg ik.
‘Misschien! Arme B e r t h a , arm kind!’
Zijn stem was zoo zacht, zoo vol troost.
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‘Ik zal aan je blijven denken, ieder oogenblik van den dag. Als je moedeloos bent,
denk dan dat ik met mijn gedachten bij je ben. En als je ziek wordt of een wond
krijgt, dan kom ik, al stond de heele wereld tusschen ons.’
‘Mijn klein dapper meisje.’
Ik voelde mij zoo gelukkig en zoo licht om het hart, schoon wij over niets dan
scheiding en droefheid spraken. Maar hij hield mijn hand in de zijne, en hij zag mij
in de oogen met vertrouwen en liefde.
En nu weet ik dat wat ons scheidt, tijdelijk scheidt, van buitenaf is ingebracht.
Onze harten zijn vereend, anderen bouwen er een muur tusschen. En ik zal ontdekken
wat het is, en ik zal het vernietigen. Daarom moet ik achterblijven, alleen, zonder
hem.
26 Dec. Zij zijn vertrokken. Hoe gelukkig zijn de vrouwen die openlijk kunnen
schreien over haar man. Ik moet alles opkroppen. Ik moet zwijgen. Het praten van
de menschen doet mij pijn, en zij kunnen mij niet sparen, omdat zij niet weten dat
ik gespaard moet worden. Maar ik zal mijn tijd goed gebruiken, als ik alles weet, zal
er niets meer tusschen ons staan. Dat geeft mij kracht.
10 Januari. De eerste berichten zijn gekomen. Van het leger zijn ze slecht. De
Belgen winnen overal, en ons volk zal wel spoedig terug geslagen worden. Misschien
komt er dan wel een eind aan den oorlog en dan komt hij terug!
Van daag was ik bij K o o r n , zijn moeder was daar ook: zij zeide dat zij haar zoon
wel miste, maar toch hoopte dat hij niet te spoedig terug zou komen. Het was zoo
goed voor hem eens wat anders te zien, en dan voor goed van zijn grillen te genezen.
‘Mij dunkt, grillen heeft hij nog al niet.’ Ik kon niet nalaten dat te zeggen.
‘Kun je daar wel over oordeelen, juffertje?’ vroeg ze. Ik heb mij al lang verbeeld
dat zij kortaf en onvriendelijk tegen mij is, nu weet ik het zeker. Heel spoedig ging
ze weg. Wat heb ik haar toch misdaan?
't Is nu zoo leeg en stil in de stad, er hangt een loomheid over alles; het weer is
koud en somber, dikke
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grijze wolken, Noordenwind, van tijd tot tijd een dwalende sneeuwvlok. Er gebeurt
niets, ik blijf maar thuis, op straat voelt men de stilte nog meer. Alles is doodsch.
Ieder spreekt over den oorlog.
Wij maken steeds meer pluksel. Hoe griezelig is dat, nu wij er vrienden bij hebben.
10 Febr. Ieder ging van daag naar de H o l l e n b e r g s . Daar was bericht. Ik ging
ook. Ik kon het niet laten. Waarom zou ik ook weg blijven? Mijnheer H o l l e n b e r g
was heel vroolijk, uitgelaten. Hij had een brief. Hij is soms precies een kind. Toen
ik het huis inkwam, hoorde ik het al. ‘Zoo B e r t h j e , ben jij daar?’ Hij is altijd
gewoon en vriendelijk tegen me. ‘Heb je het al gehoord kind? K e e s heeft een
rijmkroniek gestuurd. Hij zal al zijn avonturen in verzen brengen.’
De anderen waren verwonderd toen hij zoo vriendelijk was. Ik ging naar juffrouw
H o l l e n b e r g toe.
‘Dag B e r t h a ,’ zei ze stijfjes. ‘Ga daar maar zitten.’ Het was een heel eind van
haar af, maar de kamer was vol. Ze haastte mij. ‘H o l l e n b e r g is al begonnen,’ zei
ze. ‘Dus rep je wat, als je 't nog hooren wilt.’
‘O dat is niets, ik doe het met pleizier nog eens over.’
‘Bedenk, daar zijn menschen, die het al driemaal gehoord hebben’ zei juffrouw
Hollenberg.
‘Dat is niets, dan leeren zij het van buiten. Het zullen volksliederen worden!’
‘Denk je dat?’ vroeg de juffrouw droogjes.
Hij stond midden in de kamer, en met zijn mooie stem begon hij te zingen. Het
was op de wijs van Wien Neêrlands bloed, een enkel couplet maar, als ik mij niet
vergis. Toen sloeg het over in een aria uit de Dame Blanche. Ik zal de verzen zien
te krijgen, het is wel aardig om dat alles later over te lezen. Ze kampeeren nu in
kleine dorpen. Gilsen-Molenschot, - ik heb ze nooit hooren noemen. Hij vond de
verzen heel aardig en zong ze allemaal; telkens veranderde de wijs. En toen er weer
andere menschen kwamen, zong hij ze weer over. Zijn vrouw was knorrig, mij keek
ze bijna niet aan.
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Als ik nu thuis zijnde, kalm over die verzen nadenk, dan mis ik er wat in.... Maar
een man heeft er zooveel behoefte niet aan, om zijn gevoel uit te drukken.
20 Feb. Ik wou, dat de oude heer die verzen maar voor zich hield. P a u w had er
ook al van gehoord. ‘Dat zijn onze landsverdedigers!’ smaalde hij. Den heelen dag
zitten die wijsjes mij in het hoofd. De Dame Blanche, Chloris en Roosje, Een oude
voerman is bescheiden! 't Is of ze den gek met mij steken. Zij hebben mij niet gezegd
of hij ook de groeten aan mij verzocht. Een enkel briefje kon hij mij toch wel
schrijven. Ik zou wel zorgen, dat niemand het ooit zag, ik zou het wel verstoppen.
3 Mei. De dagen kruipen voorbij en toch, het verwondert mij dat wij al Mei hebben.
Ik heb soms een gevoel of ik stikken zal. Kon ik maar eens aan iemand mijn nood
klagen. Vader, P a u w en ik wonen jaren lang samen in het zelfde huis en hoe vreemd
zijn wij eigenlijk aan elkaar. Hoe goed zouden zij mij kunnen missen. Als zij maar
iemand hadden, die hun goed naaide en hun boterham smeerde. Voor een weinig
liefde zou ik al zoo dankbaar zijn.
Het voorjaar is schraal en guur.
20 Mei. Voor het eerst weer naar Heiloo geweest. De oude heer H o l l e n b e r g
was ook bij nicht C h r i s . Hij was wat rood in zijn gezicht. Toen hij mij zag, nam
hij eerst heel dikwijls een snuifje, daarna werd hij weer gewoon.
‘Hebt u weer bericht?’ waagde ik te vragen.
‘O ja,’ en hij haalde een paar fijn beschreven blaadjes te voorschijn, ik zag dat het
weer verzen waren.
‘Ik zou ze maar vóór mij houden,’ zei nicht C h r i s . ‘Ik kan mij niet begrijpen,
dat je, als je ieder uur van den dag in doodsgevaar bent, nog lust hebt om flauwiteiten
te zingen op goddelooze wijzen.’
Ik bleef hem aan zien, hij haalde de schouders op.
‘Kom nicht! Hij is jong.’
‘In ieder geval te oud, om zijn leven te verbeuzelen. Wat voeren zij daar den heelen
dag uit? Niets dan verhuizen en de beest spelen. En in dien tusschen tijd pakken de
Belgen de Citadel.’
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‘Hebben ze gevochten?’ vroeg ik. De Citadel maakte mij angstig.
‘O neen, daar doen ze in dezen oorlog niet aan,’ zei nicht C h r i s . ‘Zij eten en
drinken en zijn vroolijk tot dat de zondvloed komt, en de Fransche Ongodisten ten
tweede male ons land bederven.’
‘O, daar is onze nicht weer op haar stokpaardje.’
Hij vouwde het papier dubbel en wilde het bij zich steken. Ik vroeg, of ik het niet
een dag of wat mocht leenen, ik wilde het overschrijven. Na een oogenblik aarzelens
gaf hij het mij.
‘Ik weet niet of mijn vrouw het goed vindt,’ zei hij.
‘Wat zou ze toch tegen mij hebben?’
Nu heb ik ze en ik schrijf ze over. Ik wilde wel, dat er één oogenblik, een enkel
oogenblik zijn hart uit sprak. Hij meende het toch zoo! Maar mannen vergeten zooveel
spoediger.
25 Mei. Wat P a u w bezielt, begrijp ik niet. Hij was altijd plagerig van aard, maar
nu heeft hij pleizier om mij te sarren. Hij zingt een couplet, dat zooals hij beweert
ook uit de rymkroniek is.
Ik geloof het niet, hij is toch geen losbol. En hij hield zoo veel van mij.
8 Juni. Ik ben bij juffrouw H o l l e n b e r g geweest. Dag aan dag stelde ik het uit;
nu kon het doorgaan voor een gewoon beleefdheidsbezoek. Als ik haar zoo voor mij
zie zitten, koud en onvriendelijk, kan ik mij niet begrijpen, dat zij mij vroeger placht
te kussen en aan te halen. Ben ik hetzelfde kind, dat er in en uitliep, dat met haar
werkdoosje spelen mocht?
Wat is er toch? Waarom ben ik zoo gesloten van karakter, dat ik het haar niet kàn
vragen?
3 Juli. Ik heb den ouden Heer gesproken en voel mij nu minder verlaten. Ik keek
naar een turfschip in de Oude Vest, waar zij bezig waren met lossen. De plank zwiepte
en boog onder de zware vracht van den turfdrager. Toen hoorde ik plotseling die
goede, welbekende stem:
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‘Niet waar? zoo'n ding kan veel verdragen. Niemand gelooft het, tot het op de proef
wordt gesteld.’
‘Ja, maar eindelijk wordt het toch te veel, en dan is het in eens gedaan.’
‘Denk je er ook zoo over, B e r t h j e ?’
‘Hebt u weer bericht? Weer zulke verzen? O, ik wou, dat hij eens wat anders
schreef.’
‘Schrijft hij jou nooit?’
‘Geen letter.’ De woorden waren er uit, een klacht - een noodkreet.
‘Niet? Dan is het hem toch diep gegaan.’
‘Wat dan toch?’
‘Niets... vraag het maar niet.’
‘Maar wat is er dan toch...’
‘Ik heb een gevoel, of alles mij ontvalt. Mijn zaak die verloopen gaat, mijn jongen,
die mij tegenvalt.’
‘Neen, neen dat kan niet,’ riep ik. ‘Dat is onmogelijk.’
Hij keek mij aan, zoo bedroefd, zoo vermoeid, ik had hem zijn hart moeten laten
uitstorten, maar ik zette het van mij af en riep maar: Het is onmogelijk. Toen
veranderde hij in eens.
‘Je hebt gelijk, kind! Wij moeten ons groot houden.’
21 Juli. Een enkel briefje van zijne hand, nu hij meer dan een half jaar weg is. Het
zijn maar een paar woorden. En geen enkele toespeling op onze verhouding. Het
leven in het kamp is vervelend, schrijft hij. Zij moeten maar pleizier maken om het
niet te voelen. Ja, dat is het, de verveling, die meer sloopt dan tegenwerking, dan
verbod. Aan zijn ouders zendt hij weer verzen. Hij heeft het eerekruis gekregen, met
vele anderen. Ook wordt er gewerkt aan de batterijen. Zou hij in gevaar komen? De
couranten zeggen zoo weinig.’
Het jaar ging voorbij met wachten en hopen. Het bombardement van Antwerpen
klonk door geheel Nederland. Ze riepen, dat C h a s s é verraden was, verkocht aan
de Franschen. De Citadel werd genomen en het leger op de grenzen lag werkeloos.
10 Jan. 1832. Niemand begrijpt er iets van. Waarom
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komen er zoovelen terug? In September al kwamen er vele jagers die bij den
Tiendaagschen veldtocht zijn geweest. Mijnheer M a t t h i e s e n is al lang weer hier.
S c h e l t u s en d e L a n g e kwamen een paar weken geleden. Maar de mobiele
schutterij moet op de grenzen blijven. Het kost schatten, maar de koning wil het. De
ontevredenheid is groot.
Bij de H o l l e n b e r g 's zijn weêr verzen. Zij hebben in het kamp op
Oudejaarsavond veel pleizier gehad.
‘Ik denk aan 't oestermaal met welbehagen,
Zeg kameraad, denkt gij er nog wel aan?’

zingt K e e s . Zonderling, terwijl wij hier zoo voor hem in angst zijn.
Zijn vader windt zich op. ‘Laat ze maar eens pret maken. Tot nog toe is 't vrij
onschuldig,’ zegt hij. Zijn vrouw is stijver en stroever dan ooit.
10 Mei. Van morgen hield d e B a k k e r mij staande. Ik houd anders niet van den
man, maar nu heb ik een gevoel alsof hij mij licht kan brengen. Het is zoo mooi in
den tuin. De seringen beginnen te bloeien, ik zat in het prieël.
‘Je zit daar mooi juffrouw, in dat prieeltje.’ Hij kwam zoo waar naast mij zitten.
Hij is wel meer zoo familiaar. Ik stond op. Hij bleef zitten, maar werd toch wat
verlegen.
‘Ga je nu heen, B e r t h a ?’ Vroeger als kinderen noemden wij elkaar bij den naam
- maar nu - mijn vaders bediende!
‘Ik heb in huis wat te doen, Mijnheer d e B a k k e r .’
Hij werd boos. ‘Mijnheer d e B a k k e r . Als je eens wist dat je vaders eer en zijn
geluk van mij afhangen.’
Ik kreeg een schok door mijn geheele lichaam. Nu zouden mijne oogen open gaan
voor zaken die ik niet wilde zien.
‘Waarom krijg je dan zoo'n kleur?’ vroeg hij. Ik wist niet wat ik antwoorden moest.
‘Je moet wat anders tegen mij worden B e r t h a .’ Met zijne oogen smeekte hij het
mij. ‘Je neemt nog meer notitie van den hond of van de kat. Zie je dan niet, hoeveel
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moeite ik doe om je genoegen te geven? De eerste sneeuwklokjes heb ik voor je uit
onzen tuin geplukt, de eerste viooltjes heb ik je gebracht. En ik, die mij nooit met
iets anders bemoeid heb dan met het kantoor. Toen je zei, dat je graag zoo'n
provincieroos hadt, heb ik die terstond op de bloemmarkt voor je gekocht.’
Het is alles waar. Ik heb het een beetje vervelend gevonden. Ik dacht, dat het was
uit dankbaarheid voor die plaats op het kantoor.
‘Waarom heb je er nooit eenige aandacht aan gegeven?’ vroeg hij. Ik kon toch
niet zeggen, dat het langs mij was gegaan.
‘Ik heb het altijd heel vriendelijk gevonden,’ zei ik.
‘Heel vriendelijk... Waarom denk je, dat ik bij H o l l e n b e r g mijn ontslag
genomen heb en bij je vader op het kantoor gekomen ben?’
‘Hoe kan ik dat nagaan!’
‘Is het niet omdat jij er zoo onbeleefd behandeld werd? Dat heb ik nooit begrepen.’
Dat jij en jou verveelde me.
‘En kan je ook niet begrijpen, waarom ik hier ben, zeg?’ drong hij.
Mijn vader behandelt hem met onderscheiding. Ik had daar nooit zoo op gelet,
maar nu zag ik het duidelijk.
Ik ging weg, ik wilde niets meer hooren. Ik wil van mijn vaders knecht niets hooren.
Als ik zoo voortga, kom ik nooit iets te weten. Ik had den man moeten laten
babbelen. Ik moet toch weten, wat er is tusschen hem en mij? Uitgerukt - weggeveegd,
moet het worden. Als wij ons heele leven ongelukkig blijven, is het de schuld van
mijn flauwheid.
25 Mei. Van middag was ik op het hofje bij vrouw J a n s e n . Zij zat onder den
lindeboom bij het bleekveldje te breien. Toen ik haar muurbloemen en madelieven
genoeg bewonderd had, stond ze op.
‘Wij zullen naar binnen gaan, dan praten wij vrijer B a r t a ! Al die wijven hoeven
niet te luisteren.’
‘Misschien help je mij wel met pluksel maken. Ik heb linnen bij mij.’
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‘Dan brei ik een steekje onder de hand.’
‘Help je niet een handje?’
‘Neen hoor. Ik doe al genoeg, nu ik G e r r i t heb gegeven.’
‘Je hadt toch geen vrede gehad, als hij thuis gebleven was.’
‘Vrede en vrede is twee, B a r t a . Ik had hem onder den duim gehouden. Een man
moet voor anker liggen, zijn moeder of zijne vrouw moeten hem er onder houden.
Ze hebben dáár te veel vrijheid.’
‘Ze staan toch onder discipline.’
‘Dat gaat zoover als 't voeten heeft. In de cantine zijn ze vrij. Rijke lui kunnen het
uitzingen, maar als een mensch als ik zijn jongen verloopen thuis krijgt, dan is het
erger.’
‘Verloopen...?’
‘Och, die soldaten vervelen zich en je weet waar een man dan toe komt. Ook
maken ze het die lui te pleizierig. Daar is nu zoo'n soort van tent uit Amsterdam
gekomen uit de Duizend Kolommen en zoo'n opgeschilderd mensch zit er den heelen
dag. Dan is er gelegenheid tot dobbelen en kaarten.’
‘Dat kan wel laster zijn.’
‘G e r r i t zond het me zwart op wit. De Alkmaarders hebben zich nog al
aangesloten en ze maken een geschiedenis op rijm. De jonge K e e s H o l l e n b e r g
doet het, die is altijd nog al ver in het verzen maken geweest.’
Zij gaf mij het papier, en ik las de verzen.
‘G e r r i t zegt natuurlijk dat hij niet mee doet. Maar de jonge K e e s , die moet er
dan aardig slag van hebben.’
‘Onmogelijk.’
‘Net wèl. Gisteren was hier een koopman, die niet later als verleden week uit het
kamp kwam; je moet hem hooren opsnijen! Al de oude wijven stonden er naar te
luisteren.’
‘Maar geloof je dan den eersten den besten koopman die mooie verhalen doet, om
klanten te lokken?’
‘Als je dat van P i e t K r a m e r denkt, dan ken je
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hem niet, hoor! Ik ben nog met zijn moeder op naaien geweest, en die was het braafste
meisje dat op twee beenen liep. En zijn oom heeft een garen- en band-winkel op het
Dronkenoord. En deze eigenste J a n K r a m e r heeft op zijn manier den jongen
K e e s nog gewaarschuwd en gezegd dat hij het geld van zijn vader zoo niet over
den balk moest smijten. Hij moest eens bedenken, dat het in de zaak best gebruikt
kon worden!
Och kom, zeit ie, wat gaat mij de zaak aan, zeit ie zoo, of eigentlijk zeit ie nog
wat veel ergers. Afijn, zeit ie, de eerste de beste schoelje is je te knap af. En toen zeit
ie nog: En de beste brokken grissen ze je voor den neus weg. Ja, zoo zeit ie 't met de
eigenste woorden. En de koopman dee er maar het zwijgen toe, hij kon ze in de
officierentent toch de les niet gaan lezen? Maar het ging hem toch aan zijn hart, dat
het geld van den ouden K e e s H o l l e n b e r g zoo maar aan wijntje en Trijntje ging.’
Het papier ritselde in mijn hand. Zou hij ooit van mij hebben gehouden? Of is
alles leugen geweest?
‘Luister eens’, zei vrouw J a n s e n , toen ik bedroefd voor mij keek. ‘Wil ik je eens
zeggen wat jij doen moet, B a r t a ? Nou mot je hem niet laten loopen. Nou net niet.’
Ik zag haar wat verwonderd aan.
‘Ja,’ ging ze voort, ‘ik meen wat ik zeg. Het beste wat zoo'n jongen in zulke
omstandigheden hebben kan, is een flinke, aardige vrijster. Dat leidt de gedachten
naar huis toe en als de verzoeking komt, kan het hem van veel terug houden.’
Ik geloof dat ik begon te schreien.
‘Je moet je het zoo niet aantrekken, kind. Iedere vrouw brengt wel zoo eens wat
met haar man door, is 't niet vóór der huwelijk, dan der na. Je mot je dan maar monter
houden, zoolang als de bui duurt, en daarna kun je hem er wel eens effies van langs
geven. Zulke mannen hebben heel wat praats, maar eigenlijk zijn het maar zwalkers
en een vrouw kan der van maken wat ze wil.’
‘Maar wat kan hij dan toch bedoelen, met de eerste de beste schoelje? Schoelje,
dat heeft hij toch gezegd.’
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‘Niks hoor! Doekies voor 't bloeien, kind! begrijp je het dan niet? Hij wil een
voorwendsel hebben. Kijk eens, jij denkt nou dat die eigenste K e e s H o l l e n b e r g
een heilige is, en dat komt omdat je nog niet getrouwd bent. Maar later zal je 't wel
ondervinden. Een man is altijd toch maar een man, en de beste doet naar zijn verstand.’
Ik kreeg weer wat hoop. Maar de eerste de beste schoelje, wat kan dat beteekenen?
Dat kan hij toch niet zeggen zonder eenige oorzaak. ‘Ik wou dat mijn G e r r i t ook
een meisje had,’ zei vrouw J a n s e n , ‘dan was ik er een boel geruster op. Nu schrijft
hij maar om geld. Maar oelen hoor! Hij kan leven van wat de koning hem geeft. Van
mij krijgt hij geen rooie duit meer.’
17 Mei. Nu heeft P a u w hetzelfde vers dat ik bij vrouw J a n s e n las. Hij zorgt
wel dat ik het lees! Ik ben zoo blij, dat ik eerst met vrouw J a n s e n gesproken heb.
4 Juni. Gisteren had ik een lang gesprek met vader over handel en concurrentie.
Hij begon er opzettelijk over en spaarde de H o l l e n b e r g s niet. Ik maakte mij
warm. Ik meen dat de vriendschap toch boven het voordeel gaat.. Toen werd vader
boos. Ik maak mij belachelijk, zegt hij. Vrouwen hebben geen verstand van zaken.
Ik moet mij niet zoo dwaas aanstellen en vriendelijker tegen de B a k k e r zijn. Ik
zei dat ik geen vrede kon hebben met zijne komst op ons kantoor. Vader antwoordde
dat ik er geen verstand van had en mij niet behoefde te bemoeien met zijne zaken.
‘Ook naar buiten heb je geen onzin te vertellen!’
Vader zag bleek, er was iets dreigends in zijn stem. Op dat oogenblik kwam d e
B a k k e r binnen.
‘Mijn dochter is wat ongesteld’ zei vader. ‘Ga naar je kamer, B e r t h a !’
Ik was blij dat ik gaan kon. Ik hoorde ze nog lang samen spreken. Het ongeluk
komt van dien kant, daar ben ik zeker van.
24 Juli. D e B a k k e r wil mij spreken. Hij probeert alleen met mij te zijn. O, ik
kan hem niet uitstaan.
16 Aug. Nicht C h r i s is ongesteld, ik ga haar nog al eens opzoeken. Zij zijn wel
niet aangenaam die lange
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eenzame wandelingen. Vroeger gaf ik er niet om, maar het is of ik bang en
zenuwachtig word.
20 Aug. Van middag liep de oude heer H o l l e n b e r g mij achterop. Ik was zoo
in gedachten verzonken dat ik hem niet zag.
‘Schrik je van mij, B e r t h j e ?’ vroeg hij.
Ik was den straatweg niet gegaan, dan komt men zooveel menschen tegen, en ik
verbeeld mij dat ieder mij aankijkt. Ik liep dus op den Achterweg, en wij waren
alleen. Toen hij nu zoo vriendelijk tegen mij sprak, kwamen de tranen.
‘Wel kind’ vroeg hij, ‘wat scheelt er aan? Ik word er verlegen van. Ik wist niet dat
ik je zoo had doen schrikken.’
‘Dat is het ook niet, o! dat is het niet. Maar ik ben zoo diep rampzalig.’
‘Wij zijn ook niet gelukkig, kind, dat moet je niet denken.’
Nu voelde ik een nieuwen angst. ‘Toch geen slechte berichten?’
‘Van K e e s ? O neen, integendeel. De koning is in 't kamp geweest en hij heeft
met hem gesproken. 't Was juist die dag van de zon-eklips. Die jongen heeft er al
weer een gek vers op gemaakt. Wil je het lezen?’ Hij zocht er al naar in zijn
portefeuille.
‘Op het oogenblik liever niet. Later, mag ik?’
‘Je hebt gelijk, die verzen zijn mij ook wel eens te machtig. Hij windt zich op om
gekheid te maken. 't Is de oude K e e s niet meer.’ Het was zoo vreemd hem zoo te
hooren, die man die altijd vroolijk was, en een aardigheid bij de hand had. Ik kon
geen woord uitbrengen, ik hoopte maar dat hij uit zichzelf zou gaan praten. Maar hij
was ook stil.
‘Is er nog geen sprake van thuis komen?’ vroeg ik eindelijk.
‘Och neen, de koning wil ze op de grenzen houden. En waarom eigenlijk? Hij zal
er geen voet grond door winnen. 't Is om een vertooning te maken, om de
mogendheden ontzag in te boezemen. Dat hebben zij toch niet, en ondertusschen
worden onze kinderen er aan gewaagd.
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‘Hij is toch niet ziek?’
‘Neen... Maar och, je begrijpt, voor een jongen als K e e s is dit leven niet goed.
Ik had toch al moeite om hem aan zijn werk te houden. En nu, wat voert hij uit?
Soldaatje spelen, lanterfanten. De soldaten van beroep hebben ten minste den prikkel
van de promotie.’
‘Hij is toch eerste luitenant geworden.’
‘Wat geeft dat?’
Weer zwegen wij. Maar het was alsof wij door dat zwijgen dichter bij elkander
kwamen. Het oude gevoel van rustige vriendschap maakte mij zoo gelukkig. Daarbij,
het was zoo'n heerlijke avond. Het was warm geweest, maar over de duinen uit zee
kwam de westewind. Het donkere bosch lag aan onze linkerhand, gloeiend in de
avondzon. Het stof dat opwoei aan den weg, de takken als ze beefden en zachtjes
heen en weer bewogen, de fladderende musschen, de zwaarvliegende kraaien, de
krijschende reigers in de toppen van de dennen, alles was gloeiend rood.
Laat ik mij dien laatsten gelukkigen avond blijven herinneren! Ik liep naast dien
goeden besten man voort, en geloofde nog aan geluk.
En toen kwam de gedachte in mij op, hem in mijn vertrouwen te nemen. Zijn stem
klonk zoo zacht, als vroeger, toen ik een kind was, als hij mij troostte omdat ik mijn
jurk vuil had gemaakt, of omdat ik kibbelde met de jongens.
‘Het leven is zoo treurig tegenwoordig,’ begon ik. ‘Ik moet zoo aan de
voorspellingen van uw vrouw denken. Zou het wezenlijk waar zijn dat wij ongelukkig
moeten - blijven?’ Ik stak mijn arm door den zijne, en hij liet het toe.
‘Mijnheer H o l l e n b e r g ’ zei ik, ‘zou niet alles weer goed kunnen worden?’
‘Goed, B e r t h a ?’ hij was verwonderd.
‘Ik denk nog niet eens aan mijzelve, maar ik zou het zoo heerlijk vinden als het
weer goed werd tusschen vader en u.’ Hij zweeg. Dat viel mij zoo tegen.
‘Mij dunkt, wat er ook gebeurd is, het kan weer in orde komen. U zijt zulke oude
vrienden.’
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Ik voelde zijn arm trillen. Ik won.
‘U is zoo vroolijk, en vader is somber... wordt het meer en meer. Misschien hebt
u vader beleedigd zonder het te weten, door een woord... Ik weet dat u het goed
meent, maar dat begrijpt niet iedereen.’
Nu keek hij mij heel verwonderd aan. ‘Zegt je vader dat?’ vroeg hij.
‘Neen, ik zelf denk het maar zoo. Mag ik u eens precies zeggen wat ik denk?’
En toen hij weer zweeg: ‘Ik denk, dat die vervelende geschiedenis met de firma
G e e l i n g er achter zit.’
‘O Bertha!’
‘Dacht ik het niet? Nu, laat mij alles eens uitspreken, misschien helpt dat wel. U
is daar ongelukkig over.... boos misschien... Het is ook zoo onaangenaam voor u,
dat u die zaak niet hebt gekregen. U hebt er vader misschien een paar booze woorden
over gezegd in drift... u hebt het zoo kwaad niet gemeend. Vader is er boos om
geworden. Hij is vreeselijk prikkelbaar tegenwoordig. Het is door de drukte of omdat
hij zich niet wel voelt. Ik zwijg dan maar, maar dat kunt u natuurlijk niet doen. Van
het een is het op het ander gekomen... Toe, laat mij het eens in orde maken, mag ik
dat?’
Hij bleef zwijgen, en ik, blind als ik was, ik merkte niets. Ik was alleen maar
ongelukkig over zijn gebrek aan buigzaamheid. ‘Mijnheer,’ zei ik, ‘als u voor uzelf
niet naar verzoening verlangt, bedenk dan eens hoe diep rampzalig ik moet zijn. Ik
heb toch van kind af van u allen gehouden, niet alleen van.... hèm... maar ook van u
beiden. 't Is mij bijna alsof ik van iederen steen houd van uw huis. En nu plotseling
gescheiden te zijn, een vreemde voor u... erger... en zonder iets te begrijpen! Wist
ik maar waar ik het zoeken moest. Maar ik tob mij af... Dag en nacht peins ik er over,
wat het toch kan zijn. Vader zwijgt hardnekkig. P a u w zal mij nooit iets zeggen,
van kind af plaagde hij mij graag. En u zwijgt ook, zelfs u. En K e e s , van wien ik
niets hoor dan verzen, die wel aardig zouden zijn, als alles goed was. O, het is
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om krankzinnig te worden. Hebt u dan niets geen medelijden met mij?’
‘O, zooveel! Arm kind, daar zijn zooveel treurige dingen, die je nog niet begrijpen
kunt.’
‘Neen, neen! Denk niet dat ik zoo kinderachtig ben. Juist omdat ik veel alleen ben,
heb ik veel over alles nagedacht.’
De zon ging onder, het gouden licht rees al hooger in de dennen. Mijn kans op
geluk was dáár. Ik had een gevoel of, als ik het niet greep voor het licht geheel
verdwenen was, ik het nooit zou krijgen.
‘Hebt u dan geen enkel woord van troost?’ smeekte ik.
Zijn geheele gelaat was vol goedigheid, toen hij mij antwoordde:
‘Je kunt er van verzekerd zijn, dat, wat er ook gebeurd is - of gebeuren zal, wij
van je blijven houden. Ik ten minste, B e r t h j e . Al was mijn eigen dochtertje blijven
leven, ik geloof niet dat ik meer van haar houden kon.’
Ik ging naast hem voort, tot diep in mijn ziel teleurgesteld. Hij zei nog meer van
die zachte troostvolle woorden, maar ik verwachtte iets anders.
‘Kunt u mij dan niet helpen?’ vroeg ik.
‘Geloof mij, als je later alles te weten komt, zult ge het niet in mij afkeuren dat ik
heb gezwegen.’
‘Als ik later toch alles weten moet, waarom dan niet nu? Van uwe lippen zou ik
het toch altijd op de zachtste wijze hooren.’
Hij liep naast mij voort, zonder mij aan te zien. ‘Arm kind,’ zei hij zoo bij zich
zelf, ‘blind is ze.’
24 Aug. Nu weet ik toch immers alles? Ik mag nu tevreden zijn. Ik zal dit nu nog
opschrijven, dan sluit ik mijn dagboek want mijn leven is gesloten. Mijn hart is dood,
en ik weet beter dan iemand dat het nooit weer zal opstaan. Mijn vader denkt dat hij
alleen zijn ziel verkocht heeft, maar de satan nam zijn dochter op den koop toe. Was
het wel te veel voor al dat mooie zilver en goud dat dagelijks ons huis binnenstroomt?
Ik zat gister avond in den tuin en d e B a k k e r kwam naast mij zitten. Hij doet
dat tegenwoordig altijd.
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Maar ach, wat kan het me nu ook eigenlijk meer schelen.
Hij begon terstond met mij te vertellen dat ik met mijnheer H o l l e n b e r g
gewandeld had. Hoe wist hij dat? ‘Wat heeft hij met je besproken?’ vroeg hij dringend.
‘U zoudt dat niet weten!’
‘Hij heeft je dus alles verteld?’
Ik voelde dat ik bleek werd. Ik vond het beneden mijzelf dien man uit te hooren.
Maar ik moest het nu weten. Hij schikte dichter bij:
‘Dan kan je toch begrijpen hoe lief ik je hebben moet B e r t h a ?’ vroeg hij.
Dus hij is de oorzaak. Dan had ik toch goed gevoeld.
‘Mij liefhebben?’ vroeg ik.
‘Alles deed ik uit liefde voor jou. Ik zag hoe je trok naar dien K e e s
H o l l e n b e r g . Ik kon het niet uitstaan.’
‘U niet?’ vroeg ik, ‘U niet?’
‘Herinner je je dan niet hoe we als kinderen huishoudentje speelden? Wij waren
man en vrouw. O, je kondt wel vriendelijk zijn tegen mij, als je ruzie hadt met K e e s
en P a u w ! K e e s kon je zoo plagen, en dan was W i l l e m d e B a k k e r je
toevlucht.’
Ik kon er niet aan denken. Het was zoo verwarrend te ondervinden, dat dergelijke
kleinigheden invloed uitoefenen en dat men onbewust de bouwmeester is van zijn
eigen rampen.
‘Zulke dingen doet een rijk meisje al spelende,’ zei D e B a k k e r , ‘maar een
armen jongen dwingen ze in den toekomst te zien. Eerst zag ik verschil, maar toen
ontdekte ik dat ik niet lager stond dan de grootvader van P a u w en de overgrootvader
van K e e s . Een loopjongen kan klerk worden, een klerk boekhouder, en zoo verder.
O! wat heb ik gewerkt. Rijke jongens hebben daar geen denkbeeld van.’
De kalme stijve man was zoo hartstochtelijk dat hij mij bang maakte. Ik schikte
van hem weg, maar dat bedierf mijn zaak. Ik hield mij weer stil. Ik wilde immers
weten? Daar lag een witte schelp voor mij in het zand. Ik zag daar onbewegelijk
naar, vast besloten om niet weg te gaan, voordat hij was uitgepraat. Ik vroeg hem
immers niets, ik zou hem niets vragen.
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‘Toen kwam dat geval met dien brief,’ zei hij langzaam. Mijn hart stond stil.
‘Ik zweer je B e r t h a dat ik toen niet al de gevolgen overzag. Ik had hem eerst
maar wat op willen houden.’
‘Waarom?’ vroeg ik.
‘H o l l e n b e r g was onhebbelijk tegen mij, bepaald onhebbelijk. Hij mocht mij
nooit lijden, ofschoon ik altijd mijn plicht deed. Zoo'n sukkel als E v e r d i n g e n
werd boven mij voorgetrokken.’
‘En je woudt je wreken?’
‘Ik liet mij niet achterzetten al was ik maar een bediende. Ik had alles voor hem
willen doen, als hij mij maar mijn gang had laten gaan. Maar de H o l l e n b e r g s
hebben geen inzicht. Dan is je vader een ander man!’
‘Maar de brief.... de brief!’
‘Ik kon hem toch niet meer verzenden, toen ik hem eenmaal zoo lang opgehouden
had. De datum zou alles uitgebracht hebben’.
‘Maar de firma G e e l i n g kon wel eens tot het uiterste oogenblik wachten.’
‘Juist, dat zei Pauw ook. Toen heb ik den brief.... verloren.... En Pauw.... dat weet
je.’
Ik wist alles. Ik had een gevoel alsof ik het al jaren lang geweten had. Ik voelde
wat mij martelde, lang voordat hij het mij vertelde.....
‘Als ik je niet zoo lief had gehad Bertha, denk je dat ik het dan ooit zou gedaan
hebbon. Maar hoe kon ik opklimmen op dat kantoor? Het gaat achteruit. Hier is een
toekomst. De zaak gaat zoo heerlijk. Ook zonder dien brief zou H o l l e n b e r g het
verliezen tegen v a n Ve e n . Dit is niets dan een klein incident. Hier is werk voor
twee chefs. Va n Ve e n en d e B a k k e r natuurlijk. Het klinkt goed.’
Hij haalde zijn zakboekje uit en liet mij de handteekening zien. Hij had er blaadjes
vol van gekrabbeld met de namen van de firma: Va n Ve e n en d e B a k k e r .
En op dien man heb ik geen acht geslagen. Als ik mijn dagboek doorblader, zie
ik dat ik nooit een enkele maal zijn naam heb genoemd. Ik moest elken dag op hem
gelet hebben.
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‘B e r t h a ’, smeekte hij, ‘B e r t h a !’
Wat komt het er op aan wat ik antwoordde. Al mijn beschuldigingen tegen hem
waren ook tegen P a u w , tegen vader.
Alles is immers geoorloofd in den handel. Wie zou zoo'n mooie kans laten
voorbijgaan? Zij hebben allen hunne kansen gehad. Zij hebben toegegrepen en hun
wensch verkregen. Ik alleen heb gedacht dat ik gelukkig kon worden, zonder plannen,
zonder berekening. Hoe dwaas en hoe dom. Nu is de droom voorbij. Ik ben wakker.
En ik zie dat mijn leven vol gevaren is geweest en vol hinderlagen. Ik zie dat er maar
één ding is, de moeite waard om voor te leven, en dat is succes.
5 Sept. Vader weet nu alles, ook dat ik ontwaakt ben. Hij heeft mij gezegd dat ik
alles geheim moest houden. Als ik iets vertelde zou hem dat onberekenbaar veel
schade kunnen doen. Het was een samenloop van omstandigheden, hij zou mij alles
later uitleggen, maar intusschen moest ik zwijgen. Ik zal zwijgen. Als iemand zijn
ziel verkoopt, moet hij immers genieten van hetgeen hij er voor gekocht heeft. Dat
heb ik ook aan vader gezegd. Maar hij had geen recht mijn hart te verkoopen. Ik
geloof niet dat vader mij begreep. Hij zei dat ik ziek was. Ik at niet, zei hij, en ik zag
er slecht uit. Het kan wel zijn, schoon ik er niets van voel. Vader heeft den dokter
laten komen. Waarom toch? Ziek ben ik niet. Ook niet ongelukkig. Maar uit mijn
ziel is weggenomen wat mij in het leven hield. Ik moet er altijd maar aan denken,
misschien zal ik het eenmaal begrijpen.
21 Sept. Van tijd tot tijd komt P a u w en ziet mij aan. Hij zegt dat de oude heer
H o l l e n b e r g dom is en zorgeloos. Al had hij de bestelling van G e e l i n g gehad,
dan zou hem dat toch niet geholpen hebben. Hij had dan zeker slecht materiaal
geleverd omdat hij zich altijd laat bedriegen. Hoe vreemd, en Mr. H o l l e n b e r g
denkt dat hij zooveel vrienden heeft. Hij gelooft dat vast en zeker. Hoeveel van die
vrienden zouden hem helpen als hij arm werd? Ik zou dat wel eens willen weten.
Men verkoopt harten en zielen om de armoede te ontgaan.
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Dag en nacht denk ik er aan, hoe ik omringd ben door vijanden die ik niet eens heb
opgemerkt. Zij spreken met mij, zij zijn vriendelijk tegen mij, en zij vermoorden mij.
Elken dag worden wij rijker, elken dag komen er meer vijanden. Zij zien mij aan.
Zij loeren op mij waar ik ook ben. Ik zal zwijgen. Als zij eens wisten hoe wij aan al
dat geld zijn gekomen! Zouden zij, als zij van dien gruwel wisten, wel een steen van
het huis laten staan?
Ik heb hem zoo lief gehad! Zijn gezicht, zijne mooie oogen, de goede trouwe
handen, die mijn leven redden. O! ik heb hem zoo lief gehad.
16 Oct. Ik voel dat ik nu geen woord meer spreken moet. Als ik het waagde, dan
zou ik het uitschreeuwen dat mijn vader zijn besten vriend verried en zijne dochter
ongelukkig maakte. Mijn hoofd doet mij zooveel pijn. Het bonst en klopt. En toch
moet ik er altijd over denken.
18 Oct. Zij denken geloof ik dat ik ziek ben. Zij hebben dokter v a n L e e u w e n
weer bij mij gehaald. Maar hoe kan ik zeggen wat mij scheelt? Ik kan hen toch niet
vertellen van den brief? Hij vraagt of ik hoofdpijn heb en is zeer vriendelijk en
medelijdend. Ik kan hen toch niet zeggen dat ik zoo onbeschrijfelijk lijd omdat ons
kantoor het grootste wordt van geheel Noord-Holland?
20 Oct. Het is maar goed dat ik mij voorgenomen heb te zwijgen. Als ik eens
sprak, welke vragen zou ik de menschen doen! Welke oogen zouden ze opzetten! Ik
zou door de Langestraat schreeuwen: ‘Waarom heeft mijnheer H o l l e n b e r g de
zaak van G e e l i n g niet gekregen? Waarom is K e e s naar de grenzen gegaan?
Waarom is d e B a k k e r op het kantoor gekomen?’ Wat zouden de menschen komen
toeloopen om die raadseltjes op te lossen! -’
- Nu volgen er eenige data, waarop letterlijk niets anders dan wartaal is
opgeteekend.
Het zieleleven van het meisje is in zijn diepste bestaan aangetast. De geest is
verward. De noodkreten van die diepgewonde ziel zijn vermengd met dwaze liederen
uit het kamp. Zij beproeft hare ondervindingen op rijm te zetten om ze te laten zingen
op bekende operamelodiën. En dan
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roept ze weer uit: ‘Ik zal zwijgen, maar de menschen zullen het zingen. 't Moeten
volksliederen worden!’
Het geeft haar eenige rust, dat d e B a k k e r haar met vrede laat. ‘Hij weet heel
goed,’ zegt ze, ‘dat ik B e r t h a v a n Ve e n niet meer ben, voor wie hij den brief
stal. Alleen Mijnheer H o l l e n b e r g kent mij, hij is even als ik, gevallen, gezonken.
Hij heeft medelijden met mij, maar dat helpt mij niet meer. Iedereen ziet mij er
op aan, ieder denkt, dat ik het gedaan heb. En heb ik het dan eigenlijk niet gedaan?
Ik weet het niet, ik kan het niet begrijpen.’
De volgende bladzijden zijn bedroevend om te lezen. Het is de toenemende
verwarring van een hoogstgevoelig, fijn besnaard gemoed. Zij beeldt zich in, dat
ieder haar naziet, haar vervolgt. Zij is bevreesd om te spreken, ieder woord dat zij
zegt, brengt het geheim in gevaar. Dagen lang kon zij zwijgend voor zich uit zitten
staren. Op straat durfde zij zich niet te vertoonen, de menschen keken haar na. Zij
wezen met den vinger naar haar. Als zij in het bosch wandelde en maar een voetstap
achter zich hoorde, geloofde zij, dat zij achtervolgd werd. Bij het arme ongelukkige
schepsel was iedere ontmoeting voedsel voor hare kwaal. Sprak een harer vrienden
over onverschillige zaken, dan vermeed hij opzettelijk, over den brief te spreken.
Zag iemand haar doordringend aan, dan dacht hij dat zij schuldig was en wilde de
bekentenis in hare oogen lezen. Alles was zinspeling, overal was bedoeling. Als
langzaam vergif drong de schuld van anderen door in haar bloed. En niemand kon
zij haar bitter leed klagen, de oorzaak moest geheim blijven. Zoo sloot zij zich op in
hare mijmeringen, hare smart en haar angst. Het groote huis was stil en leeg, in al
die kamers was zij alleen. Als spooksels kwamen hare gedachten tegenover haar
staan. Zij wilde ze verbannen maar zij kon niet. Overdag vergat zij soms, maar 's
nachts stonden ze voor haar bed. Haar vader had zijn besten vriend onrecht aangedaan
en zij genoot mee van de vruchten. Zij zou er voor gestraft worden. Zij zochten haar,
zij zouden haar gevangen nemen, haar ondervragen, zij zou

Onze Eeuw. Jaargang 4

39
moeten zwijgen, men zou haar dwingen tot spreken. Hare voorstellingen namen
allerlei afschuwelijke vormen aan, gillend van angst kon zij opspringen uit hare
droomen. Eindelijk kwam de zenuwziekte die zich al lang had voorbereid.
De stoot daartoe zou van buiten komen. Het was de 24ste Augustus van het jaar
1834. Welk een dag voor Alkmaar! De koning was jarig, maar dat feit op zich zelf
zou zulk een reden tot blijdschap niet geweest zijn. Koning W i l l e m I van de
Belgische revolutie was een ander man geworden dan de vurig begeerde Oranje-vorst
die op den gouden Novemberdag meer dan twintig jaren geleden zijn intocht deed.
Stormen hadden geloeid over ons land. Watervloeden hadden de grenzen afgeknaagd
en de koning had veel van zijn eer en zijn heerlijkheid verloren. Welk een
doornenkroon vlecht het ongeluk! Alle tegenspoed is schuld, iedere mislukking
zwakheid. Koning Willems regeering was als de droevige zomer van het jaar 34 zelf,
toen er stormen en sneeuwvlagen woedden op dagen waarop men zonneschijn
verwachtte. Boomen werden losgerukt, waarvan men nog jaren een verkwikkende
schaduw hoopte. Schoorsteenen van hechte gebouwen stortten neer. Hagelvlagen
versplinterden venster- en lantaarnruiten. Het was een voorjaar, een zomer die heugen
zouden.
Klachten en verzuchtingen hoorde men overal, tot met een tooverslag de woeste
winden bedaarden, de zonneschijn doorbrak en het zoele zuiden ruischte door de
iepen van de Stadsgracht. En die 24e Augustus, welk een dag! Hoe heerlijk straalde
de zon, hoe frisch was het groen na al dien regen. Over de Langestraat heen liepen
de koorden van het eene huis naar het andere en daaraan wapperden de vaantjes,
rood en wit, de kleuren van de stad, of oranje en rood wit en blauw. De helderblauwe
hemel waarin de dozijnen witte wolken nog wat driftig joegen, werd aan stukken
gesneden door de scherpe kanten van daken, gevels en schoorsteenen, de straatsteenen
blonken van zonnige droogte, de stoepen waren blauw en glad, de blinden glommen
en schitterden. Alles was helder en frisch, het oog ging te gast op schitterende
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kleuren, het oor op schetterende muziek. De stadsbande met de koperen horens en
trompetten waarop de gouden vonkjes dansten, de groote turksche standaard met de
wapperende paardenstaarten, de klingelende klokjes, en de halve manen voorop, trok
door de Langestraat en nauwelijks was het geschetter den hoek om en in de
Choorstraat weggestorven, of de muziek van het garnizoen deed de vaantjes huppelen,
en de vlaggen op het stadhuis en de Groote Kerk wapperen en trok ruischend voorbij
onder de geuren van het dennengroen. En toen dat de hoek om was en de kerk langs,
toen kwamen de jongens.
O, de jongens van Alkmaar! hoe ze zongen, hoe ze jubelden! hoe ratelden ook
hunne vlaggen bij de frissche windstooten. De kleine sabels flonkerden, de
trommeltjes werden geroerd. Het gedruisch van al die voetstappen weerkaatste tegen
de hooge huizen.
En al die honderden kelen, zij zongen luid uit, wat in hun hart leefde:
Gescheiden zijn nu Noord en Zuid,
Hoera! Hoera! Hoera!
De Leeuw verlangt geen Tijgerbruid,
Hoera! Hoera! Hoera!
Hij kiest zijn oude Holland weêr,
Wij vinden hem op 't veld van eer.
Ten zege, ten zege! ten zege met Hoera!

Het daverde tegen het stadhuis op, het weergalmde in de gang terug, toen de jongens
daar stil stonden. Want zij sloegen den hoek nog niet om. Zij zagen toen wat er
gebeuren ging voor het huis van den Burgemeester. Daar werd de bekende stoet
gevormd. De burgemeester voorop op zijn wit paard, een krachtige krijgshaftige
verschijning, statig als zijn naam, d e D i e u F o n t e i n Ve r s c h u i r , waarin hij
zijne afstamming uit oude Hollandsche en Friesche geslachten samen gekoppeld had.
Hij de sous-prefect onder N a p o l e o n , de staatsraad onder W i l l e m I, die Alkmaar
door lange moeilijke en gevaarvolle jaren bestuurd had. Hij reed aan het hoofd, en
onmiddellijk op hem volgend zijn oudste zoon, D a n i ë l C a r e l , die ook was
uitgetrokken
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maar de vervelende lange dagen van het cantonnement niet meê had doorgemaakt.
Daar naast zijn tweede zoon, student in Leiden en dan de vijf freules, zijne dochters,
ieder op haar eigen rijpaard, een vos, of een schimmel, of een Isabellekleurig paardje,
ieder in onberispelijke amazone, een vroolijke statige stoet zooals men ze dagelijks
door de Langestraat kon zien trekken. Zij vormde zich voor het deftige hardsteenen
huis bij de Groote Kerk en sloeg toen ook den hoek om. En de jongens er achteraan.
Eerst zwegen zij, want de Burgemeester had er ontzag onder, en over dien stoet
van zonen en dochteren zou nog gesproken worden, nadat de weerklank van de
hoefslagen was weggestorven. Maar op het Ritsevoort gekomen, waar men uit de
lage huizen de vlaggen grijpen kon, werd het opnieuw uitgebulderd:
Gescheiden zijn nu Noord en Zuid,
Hoera! Hoera! Hoera!

Wie zou ook kunnen zwijgen? Op de Oude Vest hingen zooveel vlaggen, dat het
water en de lucht één feesttooi waren. De Breedstraat en de Laat jubelden mee, en
de molen op het bolwerk deed met statig draaiende wieken de driekleur op en neder
gaan. En wie telt de vlaggen en wimpels die schitterden tusschen het groen van iepen,
kastanjes en eiken in de stadshout? Daar was het leven eerst in vollen gang. Heel
Alkmaar stroomde er heen.
Was dat alles alleen voor 's Konings verjaardag? Neen! niet alleen de oude poort
giet de bonte menigte uit maar ook van de andere zijde komt een stoet, meer stemmig
gekleed, maar even luidruchtig hen tegen. Een statig officier rijdt aan de spits, het
is de Commandant van de Noord-Hollandsche schutterijen, van P a b s t R u t g e r s .
Het volk krijgt zijn witten vederbos in het oog en: ‘Zij komen! zij komen!’ klinkt
het uit honderd kelen! Zij zijn het! De terugkeerende schutters!
Tegen het huis ‘De Vier Staten’ stond eene slanke meisjesgestalte aangedrukt,
schuw en angstig bescherming zoekende onder het lage dak. Zij zag de manschappen
voorbijtrekken en zocht, en zocht... tot zij hem vond,
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maar hoe veranderd! Forscher en zwaarder was hij geworden. Zijn gezicht was
gebruind, zijn oog tintelde van levenslust, maar er was iets in den glimlach om zijn
mond, wat daar vroeger niet geweest was.
Toch, toen hij haar herkende, angstig bleek, en voor zich uitstarende te midden
van de kleurige, juichende massa, toen kwam even de ernst terug.
‘B e r t h a ! jij hier? Maar wat scheelt er aan? Lieve Bertha! spreek toch! Vader:
zie toch eens! Is zij ziek geweest?’
De oude H o l l e n b e r g schudde het hoofd, droevig, vol medelijden. Maar
B e r t h a fluisterde met een stem zonder klank:
‘Stil, vertel het niet, het is alles mijn schuld. De papieren van de citadel hebben
wij verkocht. Nu hebben de Franschen ze in handen. Het is nooit weer goed te maken.’
's Avonds steeg de opgewondheid ten top. De vuurpijlen schoten door de lucht,
voetzoekers sisten over de straatsteenen. Maar op een bovenkamer van het groote
huis in de Langestraat kromp een vrouwengestalte ineen bij iedere uitbarsting, bij
iedere opflikkering van het vuurwerk. Dat waren de Belgen die de stad
bombardeerden, die gekomen waren om K e e s H o l l e n b e r g dood te schieten.
En alles was hare schuld. Zij werd elken dag rijker door al die ellende.
‘Ik moet zwijgen, want als ik sprak zou de wereld te klein zijn voor mijne klachten,’
dat zijn de laatste woorden van het dagboek. In hare familie vertelde men, dat zij
maanden lang ziek was geweest. Koortsen in het hoofd, zenuwzinkingziekte. Maar
het manuscript vermeldt daar niets van. Ook niets van het huwelijk van den jongen
H o l l e n b e r g , niets van den dood van haar vader. Ik zie niets dan onbeschreven
bladen geel papier, hier en daar met bruine vlekken, - het zinnebeeld van een leven
waarin niets meer gebeuren zou, van een zwijgen, dat zij volgehouden heeft tot haar
dood.
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Gedenkteekenen der oude Indische beschaving in Kambodja
Door H. Kern.
Het is nog geen vijftig jaar geleden dat de Europeesche wereld van Kambodja weinig
meer dan den naam kende. Ja, in een kleinen kring van geleerden droeg men kennis
van Chineesche berichten over land en volk van Kambodja uit de Middeleeuwen,
toen het de machtigste en bloeiendste staat was van geheel Achter-Indië. Maar,
daargelaten dat die berichten slechts op enkele tijdperken der geschiedenis van het
land betrekking hebben, behelzen ze juist bijzonder weinig omtrent datgene wat voor
ons het wetenswaardigste is, namelijk de geschiedenis van de overplanting der
Indische beschaving in een vreemd gewest, bewoond door een geheel ander
menschenslag. De berichten van Portugeesche, Hollandsche en Fransche schrijvers
over Kambodja in de 16de en 17de eeuw trokken al even weinig aandacht als de
oudere Chineesche, niet omdat ze waardeloos waren, maar omdat Kambodja slechts
eene schaduw vertoonde van de grootheid die het eeuwen geleden bezeten had.
Aan dien toestand van vergetelheid kwam een einde toen Frankrijk in 1863 het
beschermheerschap over Kambodja aanvaardde. Weldra trokken de indrukwekkende
overblijfselen eener trotsche bouwkunst, waarmede het land als bezaaid is, de
bewonderende aandacht der weetgierige

Onze Eeuw. Jaargang 4

44
Westerlingen, die bij al het besef van hun meerderheid in ontwikkeling toch een open
oog hebben voor andere vormen van beschaving dan hun eigene. Met den hun eigen
geestdrift onderzochten Fransche ambtenaren en reizigers de overblijfselen eener
verdwenen kunstbeschaving en draalden zij niet met de vruchten van hun onderzoek
wereldkundig te maken. Het spreekt wel van zelf dat men in den beginne meermalen
in de verklaring der monumenten en aangaande den tijd van hun ontstaan mistastte.
Niettemin zullen de namen van G a r n i e r , de L a G r é e , M o u r a , T i s s a n d i e r ,
D e l a p o r t e , H a r m a n d , F o u r n e r e a u , Ve d e l met eere vermeld worden, als
die van wakkere pioniers. Bovenal echter moet Ay m o n i e r genoemd worden, die
door zijne studie van de landstaal, het Khmer, zich in staat stelde de talrijke inscripties
in de oudere landstaal te ontcijferen en den datum dier stukken, dus ook der
bouwwerken waarbij ze behooren, vast te stellen. Dit was een groote schrede
voorwaarts, die reeds vóór 1880 was afgelegd.
De inscripties in 't Khmer waren niet de eenige: men trof eene groote massa van
soms zeer lange opschriften aan in eene taal waarmede men geen raad wist, totdat
toevallig eene proeve er van onder de oogen kwam van een Sanskritist. Deze herkende
terstond een opschrift in 't Sanskrit, dat hij zonder moeite ontcijferde en vertaalde.
Het gevolg van deze ontdekking was, dat Dr. H a r m a n d hem de afdruksels van
andere, grootere inscripties zond, die na ontcijfering en vertaling in een Fransch
tijdschrift werden openbaar gemaakt. Van toen af, zooals de te vroeg aan de
wetenschap ontrukte A b e l B e r g a i g n e zich uitdrukte, was de epigrafie van
Kambodja, wat de Sanskritteksten betreft, geschapen, en sinds dien hebben Fransche
Sanskritisten, in de eerste plaats B e r g a i g n e en A u g u s t e B a r t h , op
onovertroffen wijze de ontcijfering, vertaling en verklaring der inscripties voortgezet,
terwijl Ay m o n i e r verder bijdragen leverde ter vertolking der Khmersche teksten.
Daardoor is onze kennis in de laatste twintig jaren met reuzenschreden vooruitgegaan,
al blijft er begrijpelijkerwijze nog veel te doen over. De
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vóór eenige jaren tot stand gekomen stichting der ‘Ecole française d'Extrême Orient’,
die reeds uitnemende bewijzen van haar werkzaamheid en veelzijdigheid gegeven
heeft, zal zonder twijfel er in slagen de nevelen die nog over de oudheid van Kambodja
liggen weg te vagen, voor zoover de gegevens zulks zullen toelaten.
De verdiensten van Ay m o n i e r bepalen zich niet tot het reeds bovenvermelde.
Hij heeft ook in een omvang- en inhoudrijk werk samengevat wat men van 't oude
Kambodja, zijn bevolking, zijn geschiedenis, zijn beschaving en kunst tot nog toe
heeft kunnen opsporen. In drie lijvige boekdeelen, onder den titel van ‘Le Cambodge’,
heeft hij de uitkomsten neergelegd van een oudheid- en geschiedkundig onderzoek,
dat zich niet enkel uitstrekt over het tegenwoordige Kambodja, maar ook over 't
geheele gebied dat in de dagen van vroegere grootheid er deel van uitmaakte. Een
overzicht van den inhoud der twee eerste deelen is te zijner tijd reeds medegedeeld
in een onzer tijdschriften; daarom zal in de volgende regelen alleen sprake wezen
van 't derde deel, in 't begin dezes jaars verschenen, dat gewijd is aan de beschrijving
der groep oudheden van A n g k o r Wa t en aan de geschiedenis des lands. In dit
over de 800 bladzijden beslaande deel, rijk met de onmisbare afbeeldingen en platte
gronden opgeluisterd, neemt de geschiedenis de laatste plaats in, doch zal hier 't eerst
het onderwerp van bespreking uitmaken, in de veronderstelling dat ze genoeg
bijzonderheden zal bevatten die de belangstelling kunnen wekken van hen die min
of meer vertrouwd zijn met hetgeen de Indische beschaving op Java gewrocht heeft,
want tusschen Java en Kambodja bestaat ten aanzien van den invloed, door de Indiërs
op beide landen uitgeoefend, eene zóó groote overeenkomst dat die niemand ontgaan
is.
De Khmers, die de inheemsche bevolking vormen zoowel van 't hedendaagsche
koninkrijk Kambodja als van de oostelijke provinciën van Siam, behooren tot een
geheel ander menschenras dan hun naaste buren, de Tjams, welke leden zijn van de
Maleisch-Polynesische familie, en de Siameezen of Thai's, welke stamverwanten
zijn van de
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Chineezen, Tibetanen en Burmeezen. Zij zijn daarentegen verwant met de Mons,
Talaings of Peguanen, en met de Kolarische stammen in Voor-Indië, als daar zijn de
Santhals, Munda's, enz. Vermoedelijk zijn zij dus in een heel vèr verleden uit het
Westen gekomen, lang vóórdat Dravida's en Ariërs zich in Voor-Indië vestigden en
de Kolariërs naar de woeste bergstreken terugdrongen. In tegenstelling tot hun
Kolarische rasgenooten, die nog heden ten dage halve wilden zijn, hadden de Khmers
reeds in 't begin der Middeleeuwen een zekeren graad van beschaving bereikt en
hebben zij getoond, onder Indischen invloed, een machtigen en bloeienden staat te
kunnen vormen. Waaraan dit verschil is toe te schrijven, valt moeielijk te zeggen;
misschien aan eene vroegtijdige vermenging der Khmers met de Tjams, wier taal
althans een diep ingrijpenden invloed op het Khmersch heeft uitgeoefend; misschien
aan de gunstiger bodemgesteldheid. Waarschijnlijk hebben beide oorzaken
samengewerkt om de Khmers meer ontvankelijk te maken voor de beschaving der
Indiërs, die reeds vroeg de geestelijke en wereldlijke heerschers des lands geworden
zijn.
Het is onmogelijk, althans vooralsnog, nauwkeurig den tijd te bepalen van de
eerste rechtstreeksche verbindingen van Voor-Indië met het oosten van Achter-Indië
en met den Indischen Archipel, maar het feit dat bij den Alexandrijnschen geograaf
Ptolemaeus in de 2de eeuw na Chr. ettelijke zuiver Indische plaatsnamen in die
streken voorkomen, wettigt de gevolgtrekking dat reeds vóór 't begin van onze
jaartelling Indische volkplanters zich daar gevestigd hadden. Met zekerheid weten
wij dat de Chineesche pelgrim F a - h i a n in 411 na Chr. op Java veel brahmanen
aantrof, en eenige Sanskrit-inscripties van omstreeks denzelfden tijd, zoowel op Java
als in Koetei op Borneo gevonden, kunnen, in verband beschouwd met F a - h i a n s
bericht, aangevoerd worden als bewijzen dat de Indische invloed zich reeds geruimen
tijd vroeger in die gewesten heeft doen gelden. Uit de bij Ptolemaeus vermelde
stedenamen moet men opmaken dat ze afkomstig zijn van Indische kolonisten, die
zich blijvend in 't land gevestigd
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hadden. Die kolonisten hebben door hun hoogere beschaving zoodanig het overwicht
erlangd over de massa der inheemsche bevolking, dat zij als geestelijke en wereldrijke
heerschers konden optreden. Evenals Java omstreeks 400 na Chr. onder
brahmaanschen invloed stond, mag men dit ook veronderstellen van Kambodja. Dit
wordt ten volle bevestigd door de feiten die men bij Ay m o n i e r vermeld vindt.
Als eerste der Indische heerschers in Kambodja staat, volgens de officieele opgaven
in de opschriften, bekend een koning Ç r u t a w a r m a n , die volgens een Chineesch
bericht eigenlijk K a u n d i n y a heette. Of hij een brahmaan was, zooals een Chineesch
schrijver verzekert, dan wel een ksatriya, zooals de naamsvorm op Warman doet
vermoeden, is niet uit te maken en doet ook eigenlijk niets ter zake. In allen gevalle
was Ç r u t a w a r m a n een aanhanger van 't Brahmanisme en was hij het, die in 't
midden der 5de eeuw zoo niet een geheel nieuwe orde van zaken schiep, dan toch
een Indischen staat op hechte grondslagen vestigde. Sedert zijn optreden, schijnt het,
kwam de officieele naam van 't rijk in zwang als het land der Kambudja's, d.i. zonen
van Kambu, den mythischen stamvader des volks.
De oudste vorst van wien wij opschriften bezitten is B h a w a w a r m a n , die in 't
laatst van de 6de eeuw moet geregeerd hebben. Men kent van hem verscheiden
godsdienstige stichtingen ter eere van Brahmanistische godheden, vooral van Ç i w a .
Hoogst merkwaardig is de vermelding in een der inscripties dat aan een door hem
gestichten tempel geschonken werden volledige exemplaren van 't Mahâbhârata, het
Râmâyana en de Purâna's, waaruit dagelijks stukken moesten gelezen worden. De
opschriften uit B h a w a w a r m a n s tijd onderscheiden zich door een prachtig schrift,
zoodat Ay m o n i e r ze noemt ‘wezenlijke meesterstukken van lapidaarschrift.’ Uit
alles blijkt dat de Indische beschaving toen ter tijd volkomen in Kambodja was
doorgedrongen.
De oudste datum dien men tot nog toe ontdekt heeft, is er een die overeenkomt
met 604 van onze jaartelling en
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betrekking heeft op het formeeren of herstellen van een Çiwapâda, d.i. eene
voorstelling van de heilige voeten van den god Çiwa.
De talrijke, om niet te zeggen tallooze, op de wanden van heiligdommen en paleizen
of de gedenkzuilen gegrifte, dikwijls zeer lange opschriften verspreiden niet alleen
licht over de staatkundige geschiedenis des rijks; ze vergunnen ons ook een blik te
slaan in de godsdienstige en maatschappelijke toestanden gedurende een tijdsverloop
van ongeveer zeven eeuwen. De teksten dier inscripties zijn vervat in twee talen,
Sanskrit en oud Khmer; meermalen vindt men beide talen gebruikt op een en hetzelfde
gedenkteeken, waarvan de eene echter niet eene vertaling, maar eene aanvulling is
van de andere. Beide talen vertoonen zich bijna gelijktijdig en handhaven zich in 't
gebruik totdat zij in de 13de eeuw verdwijnen. Zooals Ay m o n i e r opmerkt, was
het anders gesteld in Tjampa, waar de landstaal later verschijnt, maar langer in zwang
bleef dan het Sanskrit. Ditzelfde, mag men er bijvoegen, geldt van Java, waar
verreweg de oudste opschriften Sanskrit zijn, terwijl ze later zeer zeldzaam worden
in vergelijking met de Oud-javaansche teksten op steen of koper.
Wat het algemeen karakter der teksten in de twee talen betreft, drukt de Heer
B a r t h zich aldus uit: ‘De eereplaats behoort aan de Sanskrit-teksten, welke de
aanroeping der goden bevatten, de namen en den lof der schenkers vermelden, en in
algemeene termen gewag maken van hunne giften. Een Sanskrit-strofe waarin sprake
is van eene stichting zonder dat de schenker anders genoemd wordt dan in den
toegevoegden Khmertekst zou iets zeer bijzonders wezen. In 't algemeen behelzen
de Khmersche teksten de uitvoerige opsomming, met behulp van cijfers, van de
wijgeschenken. Het zijn in zeker opzicht de protokollen der schenkingen, die
nauwkeurig en bijzonderlijk registreeren al wat zich moeielijk in 't keurslijf der
Sanskrit-verskunst liet persen.’ Men begrijpt, dat deze bron van inlichtingen, hoe
positief deze ook zijn, bovenal van godsdienstigen aard, en zeer arm is aan
geschiedkundige gegevens. Bij 't vermelden
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der oprichting van godenbeelden of tempels, met opgave van de schenkingen in
landerijen, slaven, vee, goud en zilver, bekommerden de opstellers der teksten zich
weinig om oorlogsdaden of feiten uit de staatkundige geschiedenis ‘en slechts bij
uitzondering ontmoet men daarin eenige berichten over hetgeen in Kambodja voorviel
buiten hetgene van belang was voor den godsdienst.’
De Indische beschaving in Kambodja vertoont, van den beginne af, een
sterksprekend Brahmanistisch karakter en heeft dit behouden tot den tijd van plotseling
verval. Niettemin bloeide er tot op zekere hoogte ook het Buddhisme, welks
aanhangers met de belijders van Brahmanistische sekten in vollen vrede leefden en
met dezen in de gunst van vorsten deelden, gelijk dit op Java het geval was. Het
eerste, schuchtere optreden, gelijk Ay m o n i e r zich uitdrukt, dagteekent uit den
jare 665, onder de regeering van J a y a w a r m a n I. De Buddhisten in Kambodja
behoorden tot die groote afdeeling der kerk, welke bekend is onder den naam van
Mahâyâna, dat in noordelijk Voor-Indië opgekomen, met de Brahmanisten het Sanskrit
als taal zijner eigene kanonieke geschriften gemeen had en daarenboven sterk den
invloed van 't Çiwaïsme onderging, zoodat de Chineesche pelgrim H i u e n T h s a n g ,
die zelf een vurig Mahâyânist was, in de 7de eeuw van de tegenpartijders, de
Hînayânisten of oudgeloovigen, het verwijt moest hooren, dat het Mahâyâna eigenlijk
niets anders was dan een vermomd Çiwaïsme.
Na de regeering van den zoo even genoemden vorst J a y a w a r m a n I volgt een
duister tijdperk van ruim eene eeuw. De inscripties van dat tijdperk, weinig in getal
en arm aan gegevens, schijnen over 't algemeen geen koninklijke oorkonden te zijn.
Volgens Chineesche berichten werd Kambodja verscheurd door binnenlandsche
onlusten. In dezelfde eeuw verontrustten buitenlandsche vijanden, Maleische of
Javaansche zeeschuimers, de kusten van 't rijk. Het heet zelfs dat deze in 787 een
heiligdom van Çiwa in de vlakte van Panrang, in 't Zuiden des lands, in brand staken.
In 799 verhoovaardigde zich een koning van Tjampa,
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I n d r a w a r m a n , op zijn zegevierende krijgstochten in 't Zuiden, waarmede kwalijk
iets anders bedoeld kan wezen dan Kambodja. Hoe het zij, de geheele achtste eeuw
was voor 't rijk een tijd van beroeriug en rampspoed.
Een nieuw tijdperk van macht en bloei begon met de troonsbestijging van
J a y a w a r m a n II in 802. Van dezen koning wordt in een wel is waar niet gelijktijdig,
maar, toch geloofwaardig opschrift verhaald dat hij uit Java kwam. Daaruit volgt
volstrekt niet dat hij een Hindu-Javaan was; het is zeer wel mogelijk dat hij een
verwante was van 't oude vorstenhuis, die om de eene of andere reden naar Java was
uitgeweken. Men heeft zelfs twijfel geopperd of met Java wel het eiland van dien
naam bedoeld is, aangezien dezelfde benaming ook op Sumatra werd toegepast. Het
is hier niet de plaats om nader op dit vraagstuk in te gaan: het is voldoende te
vermelden dat J a y a w a r m a n II er in slaagde zich meester te maken van Kambodja
in zijn geheelen omvang en het in zijn ouden luister herstelde. Met zijn roemrijke
regeering begint het tijdperk der grootsche bouwwerken welke in de vlakten van den
Mekhong gedurende de vier volgende eeuwen verrezen.
J a y a w a r m a n I I werd 868 opgevolgd door zijn zoon J a y a w a r m a n I I I ,
die reeds in 877 overleed. De troon werd toen bestegen door I n d r a w a r m a n , den
zoon van een rijksgroote, den gemaal van I n d r a d e w î , die van vaderszijde eene
verwante was van oudere vorstenhuizen en door hare moeder afstamde uit het huwelijk
van een Indischen brahmaan met eene inlandsche prinses. Hij was een ijverig Çiwaiet,
zooals uit zijne talrijke stichtingen ter eere van dien god blijkt; anders is weinig van
hem bekend, dan dat hij in 889 overleed en opgevolgd werd door zijn zoon
Ya ç o w a r m a n , wiens veelzijdige talenten in zijne opschriften uitbundig geprezen
worden. Hij was ervaren in alle wetenschappen en in den wapenhandel, in de kunsten,
in de talen en soorten van schrift, in de dans- en zangkunst, enz. Zelfs heet hij een
commentaar vervaardigd te hebben op het Mahâbhâsya van Patanjali, zoodat hij een
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meester moet geweest zijn in de kennis der Sanskrit-spraakkunst.
Onze leidsman in dit overzicht der geschiedenis van Kambodja, Ay m o n i e r , is
geneigd aan Ya ç o w a r m a n toe te schrijven de stichting van de hoofdstad Angkor
Thom, waarvan de lezer in de volgende bladzijden eene beknopte beschrijving zal
aantreffen. De gronden welke de Fransche geleerde tot staving van zijn gevoelen
bijbrengt, zijn niet van kracht ontbloot, al zijn ze niet volstrekt afdoende.
Onbetwistbaar is het, dat in een opschrift des konings gezegd wordt dat hij ‘de
hoofdstad der Kambu's’ oninneembaar en geducht maakte. Ook laten gedateerde
teksten, betrekking hebbende op ettelijke kunst- en bouwwerken in de nabijheid van
Angkor Thom, geen twijfel over dat deze laatsten op bevel van Ya ç o w a r m a n tot
stand zijn gekomen en dat genoemde stad zijne residentie was.
Na den dood van Ya ç o w a r m a n , die in of kort vóór 910 moet gestorven zijn,
volgden twee zonen van hem elkander in de regeering op. Behalve eenige Lingga's
en godenbeelden, welke de oudste der gebroeders in de omgeving van de hoofdstad
liet oprichten, valt niets van hem te vermelden. Andere monumenten uit den tijd
zijner regeering, zooals de vijf torens opgericht te Krewang ter eere van den god
Wisnu en de godin Çrî, zijn afkomstig van eenige aanzienlijken in den lande.
In 928 kwam J a y a w a r m a n I V , zwager van Ya ç o w a r m a n , op den troon.
Hij verplaatste om onbekende redenen zijne residentie naar 't NO., in een vrij woeste
streek, en liet daar in de provincie Kampong Sway werken uitvoeren, waarvan de
bouwvallen nog zichtbaar zijn.
De opvolger van J a y a w a r m a n , met name H a r s a w a r m a n , overleed na een
kortstondige regeering van twee jaren in 944, waardoor zijn oudere broeder
R â j e n d r a w a r m a n aan 't bewind kwam. Hij vestigde zijn verblijf weder in de
vroegere hoofdstad Yacodharapura, d.i. Angkor Thom, die van toen af de officieele
rijkszetel gebleven is.
Zoowel onder R â j e n d r a w a r m a n als onder zijn opvolger, J a y a w a r m a n
V, die in 968 aan de regeering kwam,
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kwamen verscheiden vrome stichtingen tot stand en werden op verschillende plaatsen
Lingga's en godenbeelden opgericht, deels door die vorsten zelven, deels door andere
personen. Hoewel beide koningen Brahmanisten waren en door hun schenkingen
ondubbelzinnige blijken van gehechtheid aan hun geloof gaven, ontbreekt het toch
niet aan bewijzen dat het Buddhisme in hunne gunst deelde. Zoo weten wij uit
bewaard gebleven inscripties, dat een der ministers van R â j e n d r a w a r m a n , die
door den koning belast was met de verfraaiing der omstreken van Angkor Thom, in
946, 953 en 960, alleen of in vereeniging met andere voorname lieden aldaar
verscheiden Buddhistische beelden liet oprichten en aan de bijbehoorende
heiligdommen goederen en slaven schonk met koninklijke bekrachtiging. Ook van
J a y a w a r m a n V weten inscripties te vertellen dat hij levendig belang stelde in
den bloei van 't Buddhisme. Dit heeft niets bevreemdends, want het zal in Kambodja,
gedurende het tijdperk dat ons hier bezighoudt, wel zoo geweest zijn als op Java,
waar de landsheer beschouwd werd als de beschermer des geloofs, d.i. der officieel
erkende eerediensten: Çiwaïsme en Buddhisme, zoodat dan ook in de Oudjavaansche
oorkonden en geschriften de geestelijken der Çaiwa's en Saugata's optreden als
vertegenwoordigers van hun gezinten bij groote plechtigheden.
Een van de beroemdste vorsten van Kambodja, wiens naam nog in de kronieken
des lands voortleeft, terwijl die van andere niet minder roemruchtige heerschers in
vergetelheid is geraakt tot op de ontdekking der epigrafische teksten, is
S û r y a w a r m a n I, die regeerde van 1002 tot 1050. De stichtingen van
verschillenden aard, welke gedurende zijn lange regeering door hem of aanzienlijken
in den lande werden tot stand gebracht of hernieuwd, zijn talrijk, doch mogen hier
met stilzwijgen voorbijgegaan worden. Eene bijzondere vermelding verdient eene
oorkonde van 1011, waarin vervat is de eed van trouw en gehechtheid, dien alle
gouverneurs of waardigheidsbekleeders van 't rijk jegens den vorst afleggen, met
vermelding van hun titels op de pilaren der eerepoort van 't koninklijk paleis.
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Andere opschriften roemen de letterkundige talenten van S û r y a w a r m a n , den
beschermer der letteren. Hij heet een grondig kenner van den Atharwa-Weda en van
't leerboek van P â n i n i , den grootsten grammaticus van Indië.
Niettegenstaande S û r y a w a r m a n ergens bestempeld wordt als ‘een vriend van
W i s n u ’, schijnt hij persoonlijk het Buddhisme beleden te hebben. Niet alleen toch
vaardigde hij in 1022 en 1025 edicten uit, waarbij orders gegeven worden aan de
geestelijken van alle Buddhistische kloosters om hem op de hoogte te houden van
hun goede werken, maar het blijkt ook uit den naam, die hem, volgens Kambodjasche
gewoonte, na zijn dood werd bijgelegd. Die naam is namelijk ‘N i r w â n a p a d a ’,
waarmede te kennen wordt gegeven dat hij bij zijn dood het Nirwâna, het einddoel
van elk vroom Buddhist, bereikt had.
Ook onder de regeering der twee volgende vorsten werd veel gebouwd,
niettegenstaande de eerste van hen, U d a y â d i t y a w a r m a n , met een geduchten
opstand te kampen had, welke van 1051 tot 1066 duurde, vóórdat die door den
veldheer S a n g g r â m a bedwongen werd. De heldendaden van dezen veldheer
worden bezongen in een lange Sanskrit-inscriptie, gevonden in Angkor Thom, een
waar heldendicht en 't eenige stuk van dien aard dat men heeft aangetroffen.
In 't begin van de 12de eeuw - het juiste jaar is onbekend - werd J a y a w a r m a n
VI tot koning gewijd door den brahmaan D i w â k a r a , een personage die nog onder
de drie volgende koningen eene groote rol zou spelen. Hij was het, die na den dood
van genoemden vorst, omstreeks 1108, ook diens opvolger D h a r a n î n d r a w a r m a n
tot koning wijdde, en evenzoo, nadat deze overleden was in 1112, S û r y a w a r m a n
II.
Deze laatste, die zeer jong aan 't bewind kwam, wordt geroemd als een groot
krijgsman, bekwaam regent en vroom Çiwaiet, die zich verdienstelijk maakte door
zijne milde schenkingen aan zijn leermeester en andere brahmanen. Wanneer in een
opschrift getuigd wordt dat hij ‘het in eene zee van rampen gedompelde rijk in zijn
vorigen staat
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herstelde’, dan is dit niet te beschouwen als ijdele grootspraak, want gelijktijdige
Chineesche berichten bevestigen het, dat Kambodja toen een groot, machtig en
bloeiend rijk was, zich uitstrekkende van Tjampa in 't Oosten tot Pegu in 't Westen,
en tot Kalah in 't Zuiden.
Aan S û r y a w a r m a n II schrijft Ay m o n i e r den bouw toe van 't vermaarde
Angkor Wat. Op verschillende gronden meent hij te mogen aannemen dat de geniale
architekt niemand anders geweest is dan de brahmaan D i w â k a r a . Doch dit alles
is ver van zeker, en 't eenige wat met waarschijnlijkheid mag beweerd worden, is
dit, dat de stichting moeielijk na S û r y a w a r m a n II kan gesteld worden, omdat in
de tweede helft der 12de eeuw Kambodja in een staat van uitputting verkeerde.
Tegen 't midden der 12de eeuw beginnen de groote oorlogen met Tjampa, die met
afwisselend geluk gevoerd, stellig niet weinig tot het verder verval van Kambodja
hebben bijgedragen, al gelukte het aan J a y a w a r m a n VII in 1190 de hoofdstad
van Tjampa te bemachtigen en 't geheele land bij zijn rijk in te lijven. Hij breidde de
grenzen van zijn rijk zelfs verder uit dan een zijner voorgangers, doch dit werd juist
eene bron van zwakte, want de onderworpen volken, Siameezen, Peguanen en Tjams,
dienden niet dan met weerzien in de legers van den veroveraar. In 1203, twee jaren
na den dood van J a y a w a r m a n VII, zocht een Tjamsche prins hulp bij den koning
van Tongkin, die daaraan een gewillg oor leende. Na een hevigen strijd zagen de
Kambodjanen zich genoopt Tjampa te ontruimen.
De gevaarlijkste vijanden werden de Siameezen in 't laatst der 13de eeuw. Eeuwen
lang hadden de Siameezen, toen zij nog in het noordelijk gedeelte van het
tegenwoordige koninkrijk Siam woonden, het oppergezag der Khmers erkend en nog
in 1233 vinden wij ze in 't leger van Kambodja. Eerst tegen 't eind der 13de eeuw
schudden de Siameezen, onder aanvoering van Phya Ruang het Kambodjasche juk
af, verwoestten het land en strekten hun veroveringen uit tot den Mekhong in 't Oosten
en tot Ligor
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op het Maleische schiereiland zuidwaarts. Van toen af, kan men zeggen, taande de
luister van 't rijk der Khmers hoe langer zoo meer, en wies daarentegen de macht
van Siam.
Met het einde der 13de eeuw houden de Sanskrit-inscripties geheel op. Dit feit
hangt samen met de verdringing van 't Brahmanisme en Mahâyânisme door 't Zuidelijk
Buddhisme, dat reeds lang te voren van Ceilon uit verbreid was in Arakan, Birma
en Siam. Ten bewijze van die geloofsverandering, waarvan wij de beweegredenen
bij 't volk niet kunnen naspeuren, - want daaromtrent ontbreekt het aan berichten -,
strekken de latere opschriften in de landstaal, soms vermengd met uitdrukkingen in
't Pâli, de taal, zooals men weet, van de kanonieke boeken der Zuidelijke Buddhisten.
De hier bedoelde opschriften zijn in grooten getale te lezen te Angkor Wat, waar
ze aangebracht zijn op de pilaren der galerijen van dit veelbewonderde, oorspronkelijk
Brahmanistische prachtgebouw, nadat het ter beschikking der Buddhisten was
gekomen. Een zeer lange inscriptie, van den jare 1702, staat op den achterwand van
een der vertrekken. Alle zijn van de 15de eeuw en later; een er van dagteekent zelfs
van 1856; ze hebben dan ook geen betrekking op de geschiedenis van den bouw van
Angkor Wat; voor 't meerendeel zijn ze bestemd om de herinnering te bewaren aan
de bedevaarten en goede werken waar het heiligdom het voorwerp van was. Eene
uitzondering maakt de lange inscriptie van 1702, geheel in dichtmaat, waarin de
vervaardiger, na uiting gegeven te hebben aan zijne gevoelens van diepen eerbied
voor den Buddha, de Drie Kleinooden, enz., uitweidt over zijne eigene vrome
verdiensten, en op grond hiervan de hoop uitspreekt in eene volgende geboorte de
alwetendheid, het Nirwâna, te bereiken.
Zoo alle deze latere opschriften weinig of niets behelzen van eenig aanbelang voor
de geschiedenis, hebben ze toch waarde als onwraakbare getuigen van 't verschil in
geestelijke beschaving tusschen 't oude en 't latere Kambodja. Na 1300 is er
verandering gekomen, geen herleving: het tijdperk van bewonderenswaardige bouwen beeldhouwwerken was voorbij, onherroepelijk voorbij.
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Het kan niemand, die eenigszins vertrouwd is met de geschiedenis van 't
Middeleeuwsche Java, ontgaan dat er tusschen dit eiland en Kambodja veel
overeenkomst bestaat ten aanzien van de opkomst, den bloei en 't verval van 't
Hinduïsme in beide landen, die men met recht geestelijke wingewesten van Indië
zou kunnen noemen. In beide gewesten heeft de Indische beschaving nagenoeg
gelijktijdig hare intrede gedaan; in beide hebben Brahmanisten en Mahâyânisten
vreedzaam naast elkander geleefd en pronkstukken van bouw- en beeldhouwkunst
voortgebracht; in beide is na groote machtsontwikkeling ras een tijdperk van uiterlijk
en innerlijk verval gevolgd. In 't midden der 14de eeuw had Java onder H a y a m
W u r u k het toppunt van macht en luister bereikt. Aan het trotsche Madjapahit
gehoorzaamde schier de geheele Indische Archipel en een deel van 't Maleische
schiereiland. Onder de bescherming van dien talentvollen vorst beleefden de letteren
een nieuw tijdperk van bloei, herinnerende aan de dagen van A i r L a n g g a . Nog
vóór 't einde der eeuw echter vertoonen zich sporen van verval, dat steeds toenam
in de volgende, totdat Madjapahit bezweek voor den aanval van een
Mohammedaanschen oproerling van koninklijken bloede. Van toen af werd de
bevolking geleidelijk tot de leer van den Profeet bekeerd. De nieuwe godsdienst was
hemelsbreed verschillend van de Indische vormen van geloof, terwijl het Zuidelijk
Buddhisme, hetwelk in Kambodja Brahmanisme en Mahâyânisme verdrong, toch
van Indischen oorsprong was, en in zooverre bestaat er onderscheid tusschen Java
en Kambodja, doch feitelijk is de verhouding, waarin de bevolking van beide landen
staat tegenover het groote verleden, vrij wel dezelfde.
In de vorige bladzijden is meermalen sprake geweest van Angkor Wat. Het is de
naam dien de inboorlingen geven aan zoo niet het schoonste, dan toch het
reusachtigste, meest indrukwekkende bouwwerk in de onmiddellijke nabijheid van
de oude hofstad Angkor Thom. Het heeft het eerste de aandacht getrokken en de
bewondering opgewekt der onderzoekers; is van alle monumenten misschien 't meest
bekende door de beschrijvingen en afbeeldingen,
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zelfs nabootsingen die er van bestaan. Ook andere overblijfselen der oudheid in de
nabijheid van Angkor Wat hebben 't onderwerp van min of meer uitvoerige
beschrijvingen uitgemaakt, ten minste gedeeltelijk. Veel van hetgeen aan vroegere
onderzoekers ontsnapt was, heeft Ay m o n i e r ontdekt. De gezamenlijke uitkomst
van al die nasporingen heeft hij neergelegd in de schoone hoofdstukken van zijn
werk, die gewijd zijn aan ‘De groep van Angkor.’
De onvergetelijke groep van bouwvallen - zoo ongeveer laat zich Ay m o n i e r
uit - bouwvallen welke de gebouwen der oude hoofdstad en de omliggende tempels
uitmaken, neemt eene ruimte in van twee Fransche uren (lieues) van Noord tot Zuid,
en van vijf van Oost tot West. In deze ruimte zijn verspreid ‘de merkwaardigste
overblijfselen der oude Khmersche beschaving: ontzaglijke citadellen, breede
heirbanen, bruggen en kanalen, ruime waterbekkens; paleizen, tempels en groote
pyramieden’ (De laporte).
Wanneer men den tocht van 't Oosten uit begint, ontdekt men, op niet verren
afstand van elkaar, ettelijke bouwvallen, meest torens met opschriften, dagteekenende
van de 10de eeuw. Om niet al te uitvoerig te zijn, zullen wij deze met stilzwijgen
voorbijgaan, om langer stil te staan bij 't heiligdom te Kedei. Gelijk met zooveel
oude gebouwen in Kambodja het geval is, staat het heiligdom aan vier zijden omringd
door een gracht midden in eene ruimte welke ingesloten wordt door een ringmuur.
Op eenigen afstand van den buitenmuur ligt het bijbehoorende groote waterbassin,
in welks midden een afgeknotte pyramiede zichtbaar is. Het monument heeft veel
geleden door den tijd en de hand des menschen: de beelden zijn verbroken, de
bas-reliefs verminkt; de koepels der torens en de gewelven der galerijen in puin
gestort. De bestemming van 't gebouw is niet duidelijk. Ay m o n i e r veronderstelt
dat het oorspronkelijk voor den Buddhistischen eeredienst diende, doch dat strookt
niet met de bijzonderheid dat de koepels den vierhoofdigen Brahma vertoonen, en
de opschriften, hoe
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kort ook, gewijd zijn aan Brahmanistische goden en godinnen.
Een soortgelijk bouwwerk, in de onmiddellijke nabijheid van 't vorige, is de Prasat
Ta Brom, d.i. Toren van Brahma, zooals de naam bij de inboorlingen luidt. Het
bestaat in hoofdzaak uit de volgende gedeelten: een groote ringmuur in 't vierkant,
dan een buitenhof of park; een gracht, een tweede muur, een binnenhof, en te midden
hiervan een vierkant met torens en galerijen.
Onder de menigte van torentjes zijn er die men ware kunstwerken mag noemen.
Ze munten vooral uit door hun keurig lofwerk, de bevallige motieven en de schoon
gebeeldhouwde vrouwenfiguren in de nissen. Het geheele bouwwerk trouwens
onderscheidt zich door zijn sierlijkheid en den rijkdom van zijn decoratief, te
oordeelen naar de overblijfselen die niet door den tijd of de schennende hand der
menschen vernield zijn. De Brahmanistische godenbeelden zijn uit baldadigheid, of
om welke andere redenen dan ook, verbrijzeld, en wat de menschen hebben gespaard,
wordt gesloopt door den tijd; het is te voorzien dat er over vijftig jaren niets meer
over zal wezen dan een vormlooze mengelklomp van steen.
Een bouwwerk, aanmerkelijk afwijkende in vorm van de twee vorige monumenten,
is de Prasat Ta Keo, zijnde een machtige vierkantige afgeknotte pyramiede met drie
terrassen, in eene ruimte die aan vier zijden omringd is door eene diepe gracht. Uit
de vijf opschriften welke men er aantreft, blijkt dat het een stichting is van Çiwaieten,
maar een jaartal is niet gevonden, en ook omtrent de bestemming van Prasat Keo
verkeert men in 't onzekere.
Oostwaarts van Prasat Keo en ten Noorden van Ta Prom en Kedei strekt zich een
groote vijver of kunstmatig gegraven meer uit over eene lengte van bijkans vier
kilometer OW. en één kilometer NZ. Bijna in 't midden van 't meer, thans droog,
verheft zich een eilandje met een tempel, bekend onder den naam van Me Bun. Het
gebouw bestaat in hoofdzaak uit drie terrassen, waarvan 't hoogste vijf torens van
metselsteen draagt. Op de vier hoeken van 't onderste terras stonden prachtige figuren
van olifanten,
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van bijna natuurlijke grootte; het inwendige van het terras bevat eene reeks van kleine
vertrekken.
Op het tweede terras stijgt men met trappen, welke geflankeerd waren door
leeuwen. Ook van dit terras was 't inwendige verdeeld in vertrekjes. Het bovenste
terras draagt, zooals reeds gezegd is, vijf torens, waarvan de hoogte niet meer dan
tien meter bedraagt. Op het beeldhouwwerk der torens ziet men afbeeldingen van
Indra op zijn olifant en van andere figuren uit de Indische mythologie. Verscheiden
standbeelden van Brahmanistische godheden, o.a. een schoone kop van Çiwa, werden
in 1882 nog door Ay m o n i e r ter plaatse opgemerkt.
Op eenigen afstand westelijk van 't meer stroomt de rivier Siem Reap. Hierover
ligt een brug die beide oevers verbindt, recht tegenover een der poorten van de hofstad
Angkor Thom. De brug bestond uit een twintigtal bogen, waarvan nog zestien over
zijn. Onmiddellijk nadat men de brug overgestoken is, treft men in een dicht en bijna
ondoordringbaar bosch de bouwvallen aan van twee tempeltjes, waarvan men
veronderstellen mag dat zij den weg van de brug naar de staatsiepoort van Angkor
Thom moesten flankeeren. Deze gebouwtjes, die een anderen stijl vertoonen dan
men in de oude monumenten aantreft, hebben als geheel weinig merkwaardigs, doch
munten uit door den rijkdom van hun beeldhouwwerk.
De rivier Siem Reap maakt bij den NW. hoek van 't bovenvermelde meer een
scherpe bocht en stroomt dan in oostelijke richting verder. Ten N. en NO. van dit
gedeelte der rivier ligt een geheele groep van oudheden, welke Ay m o n i e r samenvat
onder den naam van ‘groep van Prakhan.’ Hiertoe behooren: 1o. het groote heiligdom
van Prakhan; 2o. het hiermee in verband staande uitgestrekte, maar ondiepe en thans
drooge meer met een tempeltje in 't midden; 3o. allerlei gebouwtjes nabij den grooten
tempel of aan de boorden van het meer, dat men evengoed een vijver zou kunnen
noemen.
Deze watervlakte, aan de vier zijden ingesloten door dijken, meet ongeveer 2500
meter van Oost naar West, en
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900 tot 1000 meter van Noord tot Zuid. Vlak aan den dijk, oostzijde, is gebouwd een
kapel binnen een buitenmuur, met twee poorten welke bekroond zijn met het
vierhoofdige Brahmabeeld. De poorten geven toegang tot een buitenhof; daarna komt
men aan een gracht, die een binnenplein insluit. Aan de hoeken aan de oostzijde
ontwaart men twee gebouwtjes en, in 't midden, het heiligdom in den vorm van een
Grieksch kruis. De bas-reliefs stellen vrouwen, zeker wel hemelnymfen voor.
Op het eiland, hetwelk nauwelijks drie meter boven den tegenwoordigen bodem
van het meer uitsteekt, ziet men behalve een groote vierhoekige watervlakte, heden
nog met lotussen bedekt, tal van kleine vierkante bassins als geschaard om een
grootere ronde waterkom, omgeven door een ringdijk of kade. In 't midden van 't
water is weer een zeer klein eiland, dat door een smallen dam met de kade verbonden
is. Midden op 't eilandje rijst een vierkant torentje op, nu nog zes meter hoog. Een
ontzaglijke vijgeboom bedekt met éen netwerk van wortels bijna 't geheele bouwwerk,
zoodat weinig meer van de versiering te zien is. Men kan nog onderscheiden een
Wisnu met vier armen, omgeven van aanbidders en hemelnymfen.
Op een afstand van niet meer dan zestig meter westwaarts van 't meer ligt het
groote heiligdom van Prakhan. Een weg, afgezet met steenen posten, voert van 't
meer naar den buitensingel van Prakhan, waar hij overgaat in een straatweg, die over
een breede en diepe gracht toegang verleent tot eene groote vierkante ruimte besloten
binnen een ringmuur. Deze muur is door een berm van ongeveer twintig meter
gescheiden van een muurwerk uit limoniet. Een der eigenaardigste versieringen van
den grooten muur bestond uit reusachtige Garuda's in steen. Gelijk men weet is de
Garuda de fabelachtige monstervogel, de onverzoenlijke vijand en dooder der slangen
en 't rijdier van W i s n u ; eigenlijk de door 't luchtruim vliegende bliksem, die de
kronkelend kruipende wolkenmassa's doorklieft.
Wanneer men de poort is binnengegaan, ziet men rechts en links overblijfselen
van waterbekkens en alleenstaande
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gebouwtjes, vermoedelijk cellen. Verder gaande bereikt men een kruisvormig terras
dat de intrede vormt van 't eigenlijke heiligdom. Dit omvatte, voor zooverre de
deerlijke toestand van verval waarin 't geheel zich bevindt toelaat daarover te
oordeelen, drie concentrische galerijen, kruisgangen, torens en andere gebouwtjes.
Over 't geheel herinnert het gedenkteeken door zijn plan en sierwerk aan den tempel
van Ta Prom.
Als men Prakhan verlaat en zich door de Noorderpoort van de hofstad Angkor
Thom zuidwaarts begeeft, bereikt men binnen een uur de Zuiderpoort. Niet ver van
daar verheft zich een rotsachtige heuvel in den vorm van een afgeknotte pyramiede,
ongeveer honderd meter hoog. Het is de heuvel van Ba Kheng, op welks top de
bouwvallen van een tempel zichtbaar zijn. Het hoofdgebouw bestaat uit vijf
vierhoekige terrassen, waarvan elk met twaalf torentjes versierd was. Rondom het
benedenste terras stonden ook torens; hoeveel? is niet meer uit te maken. Het pad
waarmede men den heuvel bestijgt voert naar een geëffend vlak op den heuvelrug.
Men ontmoet daar een onaanzienlijk steenen gebouwtje van jongeren datum. Het
dient ter beschutting van een z.g.n. ‘voetafdruk van Buddha’, is in werkelijkheid,
evenals de ‘heilige voet’ op de Adamspiek van Ceilon, eene uitholling in den vorm
van een voet van reusachtige afmetingen. Het geheel is verlakt en verguld, de teenen
zijn duidelijk aangegeven, de voetzool is voorzien van de kenmerken van een Groot
Man of Buddha. Vermoedelijk is ook het terrasvormig gebouw op den heuvel een
Buddhistisch heiligdom geweest, hoewel Ay m o n i e r van een ander gevoelen is
en zelfs de vraag opwerpt of de ‘voetafdruk van Buddha’ oorspronkelijk niet een
‘Çiwavoet’ zou geweest zijn. Hoe het ook zij, uit de eenige inscriptie die men ter
plaatse ontdekt heeft, uit het jaar 1283, blijkt dat het gebouw toen reeds voor den
Buddhistischen eeredienst bestemd was.
Aan de Noordelijke uitloopers van den heuvel staat de toren van Baksei Tjangkrang.
Het belangrijkste hiervan is eene lange Sanskrit-inscriptie, welke op de zijwanden
der poort is aangebracht. Deze oorkonde noemt, na eene aanroeping
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van de voornaamste Indische goden en van Kambu, den stamvader der Kambodjanen,
eene gansche reeks van vorsten, met roemrijke vermelding van hun vrome verdiensten;
't oprichten van Lingga's en Brahmanistische godenbeelden. Van Ya ç o w a r m a n
wordt gezegd dat hij den Yaçodharavijver heeft laten graven. Hiermede is bedoeld
het meer waarin 't eilandje met den vroeger beschreven tempel Me Bun ligt. Verder
vernemen wij uit dezelfde inscriptie, die in 947 op bevel van R â j e n d r a w a r m a n
is opgesteld, dat deze koning op bedoeld eiland een Lingga had laten oprichten en
een ander in ‘Çiwa's stad’; en dat de oorkonde zelve met de oprichting van een gouden
standbeeld van Çiwa in onmiddellijk verband staat.
Aan de Westzijde van Angkor Thom loopen westwaarts twee groote wegen, de
eene uitgaande van de Westerpoort der stad, de andere van den zuidelijken
buitensingel. Ze strekken zich, steeds evenwijdig loopende, een uur ver uit en gaan
dan over in machtige dijken, waarvan de uiteinden door een dwarsdam verbonden
zijn. Deze dijken omboorden een groote vierhoekige watervlakte, die naar 't Westen
al dieper wordt, ter lengte van drieduizend en ter breedte van vijftienhonderd meter.
Dicht bij den oostelijken oever van 't water ligt op gelijken afstand van beide
evenwijdige wegen of dammen een eilandje met een monument, hetwelk evenals
zijn wedergade in 't meer aan gene zijde der rivier den naam draagt van Me Bun. Het
heiligdom, of wat het anders moge geweest zijn, bestaat uit een vierkant waterbekken,
besloten binnen een ringmuur, die versierd is met portico's en torentjes. Een steenweg,
de voortzetting van een anderen die oostwaarts zich uitstrekt tot waar 't water begint,
gaat een eind het waterbekken in om zich in drieën te splitsen, zoodat het figuur van
een Latijnsch kruis ontstaat. In de onderlaag van 't bouwwerk, dat men voor een
belvedère houdt, heeft men een bas-relief ondekt, waarop drie Wisnu-beelden
gebeiteld zijn.
Na een vluchtigen blik geworpen te hebben op de voornaamste overblijfselen der
oudheid in de omstreken van Angkor Thom, zullen wij de merkwaardigheden van
dezen
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ouden vorstenzetel in oogenschouw nemen. Angkor Thom, d.i. de Groote Stad, uit
angkor, eene verbastering van 't Sanskrit nagara, en het Khmersche woord voor
‘groot’, eertijds genoemd Kambupuri en Yaçodharapura, moet gesticht zijn omstreeks
900 na Chr. Na een vijftiental jaren onder de regeering van twee koningen verlaten
te zijn geweest, werd ze weder de hofstad van R â j e n d r a w a r m a n in 944 of
daaromtrent. Van toen af tot den tijd van de invallen der Siameezen in de 14de en
15de eeuw schijnt het de gewone verblijfplaats der Kambodjasche koningen gebleven
te zijn.
De stad beslaat eene vierkante ruimte, welke omgeven is door een breede gracht
en machtige wallen. Vijf groote wegen geven door even zooveel poorten toegang tot
het inwendige der stad. Ofschoon de omvang bijna drie uur bedraagt, dus vrij
aanzienlijk is, vertoont Angkor Thom meer het karakter van een weidschen Kraton
of iets als het Kreml van Moskou dan van wat wij eene stad plegen te noemen. Het
was eene versterkte plaats, waarvan de ruimte was ingenomen door 't koninklijk
paleis met bijbehooren, door verscheiden groote en kleine heiligdommen, door andere
openbare gebouwen, pleinen, en vijvers. Behalve de lieden van 't koninklijk huis,
mandarijnen en soldaten, kan slechts een beperkt aantal menschen er gehuisd hebben.
Neringdoenden, koop- en ambachtslieden, kortom de geheele burgerij woonde in
den omtrek, waar ook de markten en de openbare parken waren.
De vijf straatwegen of bruggen welke toegang gaven tot de stad, - waarvan twee
alleen aan de Oostzijde - waren afgezet met eene balie aan weerszijden, waarvan
ieder 54 reuzenbeelden in zittende houding vertoonde.
Het inwendige der stad is tegenwoordig een wildernis, begroeid met slingerplanten,
bamboe doeri en de groote boomen van een dicht, voor Europeanen ondoordringbaar
bosch, het verblijf van wilde dieren en slangen. Alleen het middelgedeelte der plaats,
waar de merkwaardigste overblijfselen bijeenstaan, is langs eenige paden toegankelijk.
Gewoonlijk betreden de Europeesche onderzoekers de stad
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door de Zuiderpoort en volgen dan een pad dat door 't bosch regelrecht naar 't Noorden
leidt. Wanneer men een eind weegs heeft afgelegd, bereikt men een gehuchtje en in
de nabijheid overblijfselen van Buddhistische pagoden en kolossale Buddhabeelden.
Een weinig ten Noorden van 't gehucht, nog vóórdat men de bouwvallen van 't
koninklijk paleis bereikt, treft men een vierkante gedenkzuil aan, waarvan de zijden
met eene lange Sanskrit-inscriptie bedekt zijn. De zuil is opgericht ter herdenking
van de overwinningen en vrome stichtingen van den veldheer S a n g g r â m a , van
wien reeds in 't overzicht der geschiedenis des lands sprake is geweest. In den tekst
kan men twee in aard geheel verschillende gedeelten onderscheiden. Het eene, geheel
in versmaat, bevat eene dichterlijke beschrijving van den veldheer S a n g g r â m a ,
die drie gevaarlijke opstanden dempte en daarvoor den dank des konings inoogstte.
De held was even vroom als dapper: hij stichtte in 1066 verscheiden aan Çiwa gewijde
kluizenarijen en richtte ook ter eere van Çiwa en van den koning een Lingga op.
Iets verder dan de plaats waar de gedenkzuil gevonden is, oostelijk aan de voorzijde
van 't koninklijk paleis, ontwaart men een tiental torens op ééne rij, waarin
Ay m o n i e r meent te herkennen de torens die volgens een Chineesch schrijver van
de 13de eeuw vóór het paleis staan en, naar 's mans zeggen, dienen moeten bij de
godsgerichten. Iets meer oostelijk zijn een paar gebouwtjes zichtbaar, van onbekende
bestemming.
Vervolgt men 't pad, dat langs de oostzijde van de bouwvallen van 't paleis loopt,
dan ontdekt men in 't Noordoostelijk stadskwartier een groep van ruïnen, welke
bekend staat onder den naam van Preah Pithu. Deze groep omvat, volgens
To u r n e r e a u , vijf gebouwtjes van geringe afmetingen, twee kruisvormige terrassen
met torens, een vierhoekig terras en een aantal thans uitgedroogde waterbekkens.
Over de beteekenis van dit geheele samenstel van bouwwerken, waarin men schier
alle bestanddeelen der Kambodjasche godsdienstige bouwkunst vereenigd vindt:
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torens, pyramieden, kruisvormige terrassen en waterbekkens, zijn de geleerden het
niet eens. M o u r a is van oordeel dat het een plaats van samenkomst voor
schaakspelers van aanzienlijken rang zou kunnen wezen, zooals de anders volkomen
onbetrouwbare overlevering wil. D e L a G r é e meent er een verblijf voor
aanzienlijke personages in te kunnen herkennen, terwijl Ay m o n i e r de gissing
oppert dat het geheel een kweekschool voor geestelijken was.
Westelijk van de beschreven groep, niet ver van de Noordzijde van 't paleis, zijn
de ruïnen van twee tempeltjes zichtbaar. Het eene, Preah Palilay geheeten, is omgeven
van een vierkanten muur en aan de Oostzijde voorzien van een belvedère in kruisvorm,
versierd met leeuwen, Nâga's en beelden van woest blikkende tempelwachters. Op
het binnenplein kan men de sporen onderscheiden van een afgeknotte pyramiede in
drie verdiepingen, waarvan het bovenste vlak een toren droeg. Het tweede tempeltje,
waaraan de inboorlingen den naam van Wat Tep Pranam geven, is een vierkant terras
binnen een ringmuur, dat tot onderlaag diende van een ontzaglijk afgodsbeeld in
zittende houding, waarschijnlijk een Buddha, want een ter plaatse ontdekte gedenkzuil
met Sanskrit-tekst leert ons dat de stichting een klooster was van Buddhistische
monniken. De tekst bevat o.a. ook een geslachtslijst van Ya ç o w a r m a n en den
lof diens vorsten, waaruit men mag opmaken dat het klooster door of onder hem
gesticht is, dus om en bij 't jaar 900. Een kort opschrift in de landstaal, aan den voet
der zuil, is van later dagteekening; het vermeldt dat Koning S û r y a w a r m a n in
1005 dienaren schonk als bewakers van de landerijen des kloosters.
Ten Zuiden van 't paleis, op geringen afstand van een der uitgangen en in 't
middelpunt van de stad, rijst het indrukwekkende bouwwerk van Ba Puon omhoog.
Het heeft zeven telkens inspringende verdiepingen en was bekroond met een toren,
thans ineengestort. Van de verdiepingen op vierhoekige terrassen, waarvan de trappen
en torentjes nog gedeeltelijk zichtbaar zijn, verdient de tweede eene bijzondere
vermelding. De buitenmuur is bedekt met beeld-
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houwwerk in tamelijk goeden toestand. Op den muur die naar 't Oosten gekeerd is,
ziet men aan den eenen hoek voorstellingen van gevechten: strijdwagens,
boogschutters, drommen van krijgers gewapend met knotsen, lansen, zwaarden; in
een hoek een gewond vorst met twee personen in biddende houding naast hem. De
andere kant vertoont een vreedzamer tafereel: een god die de hulde zijner aanbidders
ontvangt; een vorst op een stier gezeten, en een dame rustende onder een sierlijke
nis. Het schijnt niet twijfelachtig, ofschoon Ay m o n i e r er zich niet over uitlaat,
dat de tafereelen ontleend zijn aan 't Mahâbhârata. De held, die gewond nederligt, is
B h î s m a , de opperbevelhebber der Kaurawa's; de god die de hulde zijner vereerders
ontvangt, nadat door zijn toedoen de Pândawa's overwonnen hebben, is K r s n a , de
wagenmenner van A r j u n a ; de vorst op den stier is Yu d h i s t h i r a na de
overwinning; hij wordt voorgesteld als zittende op een stier om aan te duiden, dat
hij de zoon is van D h a r m a , wiens rijdier de stier is. De dame, behagelijk onder
eene nis gezeten, is D r a u p a d î , de gemalin der P â n d a w a 's, wier wraakgevoel
door de nederlaag harer bittere vijanden bevredigd is.
Aan de twee hoeken van den Noordwand merkt men dezelfde afwisseling op van
tafereelen van oorlog en vrede. Op den voorgrond staat een veelhoofdig persoon op
een krijgswagen door leeuwen getrokken, verwoed strijdende te midden van een
hagelbui van pijlen. Aan den strijd neemt een leger van apen deel. Het is duidelijk
dat hier een tooneel uit het Râmâyana is afgebeeld. Volgens Ay m o n i e r zou de
held op den leeuwenwagen negen hoofden en veel armen hebben, doch zonder twijfel
moet het aantal hoofden tien zijn, en dat der armen twintig, want niemand anders
kan bedoeld zijn dan R â w a n a , de koning van Langkâ, die ten slotte door R â m a
en diens bondgenooten, de apen, overwonnen wordt.
Alvorens tot de beschrijving van het koninklijk paleis over te gaan, moeten wij
verwijlen bij een gebouw dat als een aanhangsel van het terras aan den N.O. hoek
kan beschouwd worden. Het is de zoogenaamde ‘Belvedère van
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den melaatschen koning’. De muren van dit gebouw, een bijna kruisvormig terras,
zijn bedekt met verdienstelijk beeldhouwwerk in hoog-relief. Er is geen spoor meer
over van eenig bouwwerk boven op het terras; alleen ontwaart men onder een
bladerdak het beroemde standbeeld van den ‘melaatschen koning’, zooals het heet.
Dit beeld, thans half verbrijzeld, stelt levensgroot een persoon voor in zittende
houding. De linkerhand steunt op de dij; de andere, half gesloten, houdt een voorwerp
dat op een kroes gelijkt. De figuur is naakt, doch zonder geslachtskenmerk; de
Kambodjasche kunst, met zeldzame uitzondering, is kuisch.
De inboorlingen vereeren nog heden ten dage het beeld van den ‘melaatschen
koning’. Ay m o n i e r is van oordeel dat er redenen bestaan om aan de overlevering
in dit geval waarde te hechten en dat het beeld Koning Ya ç o w a r m a n voorstelt,
die Angkor Thom stichtte of althans de eerste vorst was die daar verblijf hield.
Inderdaad komen in de opschriften bij den Yaçodhara-vijver, dien Ya ç o w a r m a n
heeft laten graven, eenige duistere toespelingen voor op een groot ongeluk dat hem
getroffen heeft en waarover hij in klaagtonen uitbreekt. In allen gevalle is de
inlandsche overlevering reeds oud, want een Chinees, die in de 13de eeuw Kambodja
bezocht, gewaagt van haar in deze woorden: ‘er is een koning geweest die met
melaatschheid geslagen werd.’ Het geval van een koning die aan hetzelfde euvel
geleden heeft, staat trouwens niet alleen in de geschiedenis: men weet dat A z a r i a ,
koning van Juda, door melaatschheid getroffen werd, zoodat hij afgezonderd moest
wonen en zijn zoon de regeering waarnam.
Het paleis is aan den naar 't Oosten gekeerden hoofdingang voorzien van een
statige pui met prachtige versiering. Vooral roemen de beschouwers het fraai
uitgevoerde beeldwerk, dat jachttooneelen voorstelt. Het langwerpig vierkante
gebouw, ongeveer 580 meter in de lengte bij 250 breedte, heeft twee evenwijdig
loopende muren, die door een diepe gracht gescheiden zijn over den geheelen omtrek
behalve aan den NO. hoek.
Door de hoofdpoort, welke beschreven wordt als een

Onze Eeuw. Jaargang 4

68
paviljoen met zuilengangen aan weêrszijden, komt men aan een vierkanten voorhof,
waar men nog sporen ziet van gebouwtjes en torentjes. Van dezen voorhof komt men
op een ruimer plein. Onder de bouwvallen welke men daar aantreft kan men nog
onderscheiden, vooreerst een kruisvormig terras; verder een pyramiedachtig gebouw,
de zoogenaamde Phimean Akas, verbasterd uit Sanskrit Wimâna Akâça, d.i. Wimâna
des Luchtruims. Nu is Wimâna in 't Sanskrit o.a. de benaming van een torenachtig
prachtgebouw, en het is dus mogelijk dat de naam bij de inboorlingen trouw is
overgeleverd. Het gebouw heeft drie verdiepingen met een galerij, acht torentjes, en
een toren in 't midden op het bovenste vlak. De galerij was ontbloot van beeldwerk,
maar voorzien van eene menigte vensters. Volgens de regelen der Indische bouwkunst,
zijn vensters juist een eigenaardig kenmerk van Wimâna's, en deze omstandigheid
pleit te meer voor de juistheid der overlevering.
Op de zijwanden van een poort van den grooten toren zijn twee opschriften
aangebracht. Het eene in 't Sanskrit dagteekent van 31 Maart 910; daarin wordt hulde
gebracht aan Çiwa, Wisnu, Brahma en Çrî; de lof verkondigd van wijlen koning
Ya ç o w a r m a n , en de oprichting vermeld van een beeld van M â d h a w a (een der
namen van Wisnu) door S a t y â ç r a y a , een minister van genoemden vorst. De
andere tekst in de landstaal geeft eene opsomming van de door S a t y â ç r a y a
gemaakte schenkingen.
Achter het groote middenplein is er een ander, dat door een smalle ruimte is
gescheiden van den westelijken muur, waar geen enkele opening is. In dit gedeelte
moeten zich de vertrekken des konings en de vrouwentimmer bevonden hebben,
terwijl het dienstpersoneel in de smalle ruimte daarachter huisde. Een gedeelte van
de ruimte diende misschien tot tuin.
De trotsche koningsburcht en de omliggende bouwwerken moeten in de dagen
toen zij nog in vollen luister prijkten, een prachtig schouwspel opgeleverd hebben.
Chineesche berichtgevers uit de 12de eeuw, opgetogen over alles wat zij
aanschouwden, spreken van torens met ver-
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gulde en koperen koepeldaken, van een gouden brug en in 't algemeen van de pracht
en weelde die er in de hofstad heerschte. Van al die heerlijkheid is weinig, niets dan
bouwvallen, brokken van porcelein, vernist vaatwerk, gele en roode dakpannen, enz.
overgebleven, maar dat weinige is nog genoeg om een gevoel van bewondering bij
ons, Westerlingen, op te wekken.
Op vier- tot vijfhonderd meter afstands ten Z.O. van 't paleis staat de tempel van
Bayon, volgens 't eenparig getuigenis der Fransche onderzoekers, een juweel van
bouwkunst. ‘Het is niet alleenlijk het schoonste gebouw der stad Angkor Thom’,
zegt Ay m o n i e r , ‘maar zelfs onder alle Kambodjasche monumenten
ontegenzeggelijk het merkwaardigste wegens de oorspronkelijkheid en stoutheid van
zijn bouwplan.’
In hoofdtrekken kan 't plan van 't geheel aldus beschreven worden: een enkele
buitenmuur, insluitende een voorhof; een tweede insluiting welke gevormd wordt
door eene galerij versierd met beeldwerken en met een door een toren bekroonde
poort aan de Oostzijde; twee gebouwtjes in den binnenhof; een tweede rechthoekige
galerij met beeldwerk en kleinere galerijen aan de hoeken; een tweede kruisvormige
verdieping met galerijen en verscheiden torens; eindelijk, een derde verdieping op
een hoog ovaal plat, waarboven zich de groote centrale toren verhief. Men zou het
dus kunnen kenschetsen als een klein park binnen een muur en om twee concentrische
galerijen; voorts terrassen pyramiedsgewijze boven elkander geplaatst, van waar een
vijftigtal torens rondom een machtigen middelbouw oprijzen.
Een eigenaardigheid waardoor de Bayon zich van schier alle scheppingen der
Kambodjasche bouwkunst onderscheidt, is dat zij noch grachten noch gewijde
waterbassins heeft. Wel is waar missen ook Angkor Wat, Ta Prom en Prea Keo zulke
bassins, doch ze zijn beschermd door breede grachten.
De naar 't Oosten gekeerde hoofdingang, waartoe men opsteeg met een breede
trap, gaf toegang tot een terras, van waar men langs zijtrappen naar den voorhof kon
afdalen.
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De eerste galerij of tweede insluiting verbreedde zich tot acht kamers. De pilasters
zijn versierd met lofwerk en nissen, waarin hemelnymfen gevat zijn. Op den
binnenmuur waren voorstellingen van allerlei aard. De hoofdpoort eindigde in een
koepel in den vorm van een Brahmabeeld met vier aangezichten.
De tweede, concentrische galerijen zijn samengesteld uit een buitenste galerij met
een door beeldhouwwerk versierden muur en met verschillende loggia's; voorts uit
een ietwat donkere middelste galerij, die weinig licht ontvangt van de derde galerij,
welke een soort kloostergang is.
Het middelste of de derde verdieping heeft den vorm van een Latijnsch kruis. De
vijf trappen die tot het terras toegang gaven, hadden tot bewakers woest blikkende,
met knotsen gewapende reuzen en dreigende leeuwen. Rondom verheffen zich een
vijftigtal torens, wier toppen gevormd worden door een beeld van Brahma met vier
aangezichten. Nog indrukwekkender dan dit alles is de groote toren in 't midden, die
boven zijn vijftig satellieten uitsteekt, ‘een wonder van bouw- en beeldhouwkunst’.
Ook deze toren eindigt in een vierhoofdig Brahmabeeld met hooge kroon.
Ondanks den staat van verval waarin de Bayon verkeert, heeft men toch nog
gelegenheid genoeg om zich eenig denkbeeld te vormen van den rijkdom aan
bas-reliefs, waarvan vooral de tweede galerijen kwistig voorzien waren. Deze zijn
't uitvoerigst beschreven door Dr. H a r m a n d 1), wiens mededeelingen Ay m o n i e r
overneemt.
Het is onbekend wanneer de Bayon gesticht is. Ay m o n i e r houdt het voor
waarschijnlijk dat de bouw voltooid is geworden onder de regeering van
I n d r a w a r m a n , omstreeks 880. De korte Khmersche opschriften die men op de
wanden heeft aangetroffen, geven geen licht. Het schrift nadert den stijl die in gebruik
was in 't laatste tijdperk der oude epigrafie.
Onder alle overblijfselen der Kambodjasche oudheid is Angkor Wat het meest
bekende en best bewaarde. Het is

1) Voyage an Cambodge, Appendice, p. 398-411.
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dan ook het omvangrijkste bouwwerk, het meest grootsche in opzet en het
indrukwekkendste, hoewel in oorspronkelijkheid de palm misschien aan Bayon moet
toegekend worden.
In afwijking van den gewonen regel is Angkor Wat met de voorzijde naar 't Westen
gekeerd. Het volgens een weinig ingewikkeld plan, hoezeer op heel ruime schaal,
aangelegde geheel omvat: een ringmuur, een breede gracht en muur rondom een
uitgebreid park, waar waterbekkens en bijgebouwen een plaats vinden; een groot
terras vóór het hoofdgebouw, dat met zijne drie concentrische galerijen boven elkaar
oprijst, welke galerijen met elkaar verbonden zijn door andere galerijen en trappen,
en open plaatsen insluiten met symmetrisch gerangschikte alleenstaande huisjes;
deze galerijen hebben negen torens, waarvan de hoogste, in 't midden der derde
verdieping, het hoofdgebouw dekt.
Alle zichtbare gedeelten van het geheel zijn gebouwd van grijsachtigen zandsteen,
met uitzondering van de bekleeding der groote gracht en van de grondvesten van
den eigenlijken tempel.
Men zou Angkor Wat een eiland kunnen noemen, want de gracht die het aan vier
kanten omgeeft heeft eene breedte van tweehonderd meter. De geheele omtrek van
de plaats bedraagt 5540 meter, dus een uur gaans. Over het water voert een dam naar
de weidsche staatsiepoort, welke bijna een derde van de westzijde der insluiting
inneemt. Eigenlijk is die poort een voorwerk, een kunstig samenstel van drie poorten
met hooge koepels, van voorportalen en kruisgangen.
Veel minder aanzienlijk zijn de poortgewelven aan de drie andere zijden van den
buitenmuur. De versiering dezer poorten is onvoltooid gebleven, al ontbreekt ze niet
geheel. Zoo kan men op een der ruimten tusschen 't lijstwerk der Noorderpoort een
afbeelding opmerken van W i s n u met zijn voet op een ter aarde geworpen reus; op
een boog nogmaals denzelfden god, die 't hoofd van een gevallen vijand vertrapt.
Aan de Oosterpoort ziet men den Reuzenvorst R â w a n a afgebeeld met een talrijk
gevolg van Râksasa's.
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Als men door de staatsiepoort het park bereikt, wordt men getroffen door een
verrassend uitzicht. Voor zich ziet men een met zandsteen geplaveide baan, afgezet
met veelkoppige Nâga's; iets verder twee gebouwtjes, een aan elke zijde van 't pad;
recht vooruit, op een afstand van vierhonderd meter, rijst statig het hoofdgebouw
omhoog, met zijn open gaanderijen, bedekte zuilengangen, trapswijze opklimmende
daken en hooge koepels duidelijk zichtbaar, alles omlijst als het ware door het
maagdelijk bosch dat het park bedekt.
De twee gebouwtjes aan den kant van 't pad vertoonen den vorm van een kruis,
waarvan de armen aan twee zijden galerijen hebben. De versiering is maar half
voltooid.
De ingang van 't hoofdgebouw wordt voorafgegaan en gedeeltelijk aan 't gezicht
onttrokken door een groot kruisvormig terras, welks onderbouw omgeven is van een
zuilenrij.
De eerste verdieping van 't gebouw rust op een vier meter hooge onderlaag, rijkelijk
met lofwerk versierd. Ze bestaat uit een vierkant van acht bedekte galerijen met
dubbele zuilenrijen, paviljoenen en poorten. De muren der galerijen zijn geheel
ingenomen door beeldwerk. Ook de buitenzijde der vertrekken en de fries waren
versierd met afbeeldingen van vrouwen en van gebaarde heremieten. De bogen en
bovengevels vertoonen tafereelen die aan 't Râmâyana ontleend zijn, terwijl de god
die 't menigvuldigst afgebeeld is, duidelijk als W i s n u te herkennen is.
Het verdient opgemerkt te worden dat de zuidelijke galerij tegenwoordig, zooals
Ay m o n i e r zich uitdrukt: ‘een waar museum is van Buddhistische standbeelden
en symbolen, ordeloos op den grond opgestapeld.’ Hij veronderstelt dat het van
lieverlede gebruikelijk is geworden deze galerij te beschouwen als een heilige plaats,
meer toegankelijk dan de derde verdieping. Wat daarvan ook zij, zeer stellig is het
gebouw oorspronkelijk geen Buddhistisch heiligdom en hebben de Buddhisten het
eerst in lateren tijd in bezit genomen.
Van de galerijen der eerste verdieping stijgt men met trappen van achttien treden
op tot de tweede. De trappen
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komen uit op drie voorvertrekken of portalen, van waar lange zijgalerijen zich
uitstrekken tot aan de koepels der hoeken. Het beeldwerk vertoont hetzelfde karakter
als wat men in de bogen der eerste verdieping aantreft. De vakken tusschen de
poortbogen stellen een reeks van tafereelen voor uit het Râmâyana.
De derde verdieping is een zuiver vierkant, waartoe twaalf trappen, één in 't midden
en twee aan de hoeken, van elke zijde toegang geven. Deze trappen, elk van veertig
treden, versierd met beeldwerk, worden als het ware bewaakt door vier leeuwen aan
weerszijden, dus in 't geheel door 96 leeuwen.
Het vierkant, waarvan de buitenste omtrek ten naasten bij 58 meter op elke zijde
bedraagt, omvat buitengalerijen, uitkomende op vier kubieke vertrekken, waarboven
zich koepels verheffen, voorts vier middelgalerijen, die van 't middelpunt van elke
zijde uitgaande zich wenden naar een vijfden koepel, een grooten aan de vier zijden
open toren, het voornaamste heiligdom dat het geheel beheerscht.
Dit heilige der heiligen, of wat het anders zijn moge, heeft tot top een
kegelvormigen koepel in vijf trappen. Twintig uitspringende hoeken aan den omtrek
van elke trap geven aan den koepel het voorkomen van een bundel pilaren. Het
middelvak van elke zijde wordt ingenomen door voorstellingen in beeldwerk,
grootendeels geschonden. Men kan nog herkennen W i s n u , gezeten op den Garuda.
De tegenwoordige top steekt 34 meter uit boven den vloer der derde verdieping, en
60 boven den beganen grond.
De indruk dien Angkor Wat op de beschouwers maakt is overweldigend.
Ay m o n i e r uit zijn bewondering o.a. in de volgende bewoordingen: ‘De grootheid
en volmaakte symmetrie van 't plan, de harmonische ontwikkeling der lijnen en
uitstekken van 't geheel, het aangrijpend en grootsche voorkomen van 't hoofdgebouw,
hetwelk zijn concentrische omtrekken boven elkander plaatst en bordessen en
toegangen naar de centrale pyramiede doet samenloopen; dit alles maakt van deze
bouwkundige symphonie een van de indrukwekkendste scheppingen die een
godsdienstige zin heeft kunnen
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uitdenken.’ Bewonderenswaardig is ook de zorgvuldigheid waarmede de
bijzonderheden zijn uitgewerkt, alsook het talent, ontwikkeld in de rijkste en
kwistigste versiering die men zich denken kan.
Wat was de oorspronkelijke bestemming van dit grootsche kunstgewrocht eener
verdwenen beschaving? Heden ten dage, gelijk reeds met een enkel woord gezegd
is, beschouwen de Buddhisten het als een heiligdom en hebben zij er tal van
Buddhabeelden geplaatst. Maar het beeldhouwwerk is zuiver Brahmanistisch, zoodat
er van Angkor Wat als eene Buddhistische schepping geen sprake kan wezen.
Een andere vraag is het, of het wel zoo onbetwistbaar vaststaat dat Angkor Wat
een heiligdom was. Er is aanleiding voor die vraag, dewijl in een onlangs verschenen
geschrift, getiteld ‘Le Palais d'Angkor Vat, ancienne résidence des rois khmers,’ de
schrijver, Generaal de B e y l i é , eene andere meening verkondigd heeft. Zijn betoog
steunt voornamelijk op de mededeelingen van een hoofd der plaatselijke
geestelijkheid, die o.m. het volgende verklaarde: ‘De tegenwoordige pagode is
oorspronkelijk een paleis geweest. De koning woonde gewoonlijk in de Bayon, te
Angkor Thom, met de koningin; maar wanneer hij hier kwam, nam hij zijn intrek in
een paviljoen dat ik u zal wijzen.’ De schrijver verhaalt verder dat de monnik, na al
de trappen opgeklommen te zijn, vóór de centrale pyramiede stilhield en uitriep:
‘Dáár woonde de koning. De Buddha's die de vier vestibulen van de kruisvormige
pyramiede versieren zijn er naderhand geplaatst.’ Nauwkeurig en in bijzonderheden
wist de monnik de bestemming van alle onderdeelen van 't gebouw aan te wijzen.
Volgens zijn zeggen, was hij de eenige onder de monniken die het paviljoen des
konings kende, ‘en’, voegde hij er bij, ‘het is te vreezen dat na mij de overlevering
voor goed te loor zal gaan.’
Het ligt buiten 't bestek, en ook buiten de bevoegdheid van den schrijver dezer
bladzijden, te beslissen welke van beide tegenstrijdige meeningen de aannemelijkste
is.
Het is nog niet gelukt met juistheid het tijdstip te bepalen waarop Angkor Wat
gesticht is. De opschriften
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in de galerijen met bas-reliefs bewijzen door den vorm der letterteekens alleen
zóóveel, dat ze dagteekenen uit de 12de of de eerste helft der 13de eeuw.
Omtrent bedoelde opschriften, alsmede de talrijke bas-reliefs zou zeer veel te
zeggen wezen, indien de ruimte het toeliet. Ze zijn te belangrijk om in eenige weinige
regels afgedaan te worden en zouden verdienen het onderwerp van eene afzonderlijke
verhandeling uit te maken, waarvoor het hier niet de plaats is. Dit opstel heeft
misschien toch al het geduld van den lezer op een te zware proef gesteld; is in elk
geval lang genoeg om eenig denkbeeld te geven van de rijke vondsten op
oudheidkundig gebied in een zoo langen tijd vergeten hoek der aarde, het land der
‘Kinderen van Kambu’. Het is er verre van daan dat niets meer te ontdekken en te
onderzoeken zou overblijven, maar hetgeen tot nu toe al aan 't licht is getogen, is
ruimschoots voldoende om de bewering te staven dat, dank zij de wakkerheid der
Fransche onderzoekers, eene belangrijke bladzijde is toegevoegd aan de geschiedenis
der beschaving in 't algemeen, en der Indische in 't bijzonder.
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Organisatie onzer weermacht te velde
Door P. Donk.
In een vorig artikel1) heb ik getracht in eenige stellingen de grondslagen aan te geven,
waarop m.i. de recruteering van ons leger berusten moet; in het volgende hoop ik in
enkele andere mijn meening uiteen te zetten omtrent de wijze, waarop naar die
grondslagen het veldleger zou kunnen worden georganiseerd.
1. Voor de vorming van een behoorlijk veldleger is, in verband met de sterkte onzer
infanterie, uitbreiding van andere wapens dringend noodig. Deze is, zonder enorme
opvoering van het budget, alleen mogelijk, als men zich concessies getroosten wil
ten aanzien van de bereden wapens. Deze kunnen zijn:
a. beperking van de vredessterkte aan trekpaarden tot het noodige voor de
oefeningen;
b. afzien van uitbreiding der cavalerie, gepaard aan afschaffing van de rijdende
artillerie en oprichting van afdeelingen rijwiel-infanterie;
c. verkorting van den eersten oefentijd.

Voor ons land is de zelfverdediging het meest waarschijnlijke oorlogsgeval, hetzij
tot behoud der onafhankelijk-

1) ‘Recruteering van ons Veldleger’ in het September nummer van ‘Onze Eeuw’.
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heid, hetzij tot handhaving der onzijdigheid. In beide gevallen moet ons leger in staat
zijn, in het open veld den tegenstander af te wachten en althans eenigen tijd tegen te
houden, al ware het alleen om gelegenheid te verkrijgen tot het in staat van
verdediging brengen onzer stellingen. Meer dan waarschijnlijk zal ons leger daarbij
het hoofd moeten bieden aan een overmachtigen tegenstander. Om met goeden kans
den oorlog te beginnen toch, zal de aanvaller zorgen een leger tegen ons te kunnen
afzenden, dat grooter is dan het onze. Wij behoeven ons niet toe te rusten tot den
strijd tegen het geheele Duitsche of Fransche leger; Duitschland noch Frankrijk
zouden het noodig of (met het oog op hunne buren) mogelijk achten, meer dan een
betrekkelijk klein deel van hun leger tegen ons af te zonderen. Maar wij moeten wel
verwachten, dat het aanvallende leger sterker zal zijn dan het onze.
Bij de bepaling van de sterkte van dat leger zal de vijand voornamelijk rekening
dienen te houden met de sterkte van het hoofdwapen, de infanterie. De aanvallende
infanterie verkeert in veel ongunstiger omstandigheden dan de verdedigende en moet
derhalve, om kans op succes te hebben, sterker zijn. Indien we van beide zijden
landweerformaties buiten beschouwing laten, zouden we tegenover onze ± 88000
man infanterie minstens een 100 à 125 bataljons (van 1000 man) moeten verwachten.
Voor onze infanterie is deze mindere sterkte (zelfs al brengen wij overeenkomstig
het ontwerp der regeering maar 48, 60 of 72 Bataljons in het veld), geen ernstig
bezwaar. Zij kan - vooral in den verdedigingsoorlog - steeds den sterkeren vorm van
strijdvoeren, de verdediging, kiezen, en is in dezen vorm ruimschoots opgewassen
tegen de aanvallende infanterie. Deze gunstige invloed van den verdedigenden vorm
is echter voor de artillerie en voor de cavalerie van veel minder gewicht. De artillerie
voert den strijd stilstaande; de aanvallende artillerie behoeft zich niet als de infanterie
bloot te stellen door voorwaarts te gaan; zij moge soms in het nadeel zijn, doordat
zij zich plaatselijk minder heeft kunnen voorbereiden en haar taak moet
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aanvaarden, terwijl de tegenstander haar reeds beschieten kan - maar in het algemeen,
en geringe verschillen buiten rekening gelaten, zal een zwakkere artillerie door een
sterke bedwongen worden. De cavalerie kent te paard alleen maar den aanval; voor
haar is dus geen sprake van voordeelen bij de verdediging, zoolang zij niet afstijgt
en als infanterie optreedt. Maar dan als een infanterie, die zeer duur is en voor het
bewaken en vasthouden van paarden een groot deel harer sterkte moet afzonderen.
De verdedigende strijdvorm kan dus noch voor de artillerie noch voor de cavalerie
verschil in sterkte neutraliseeren.
In het algemeen moet daarom de zwakkere verdedigende infanterie nagenoeg door
evenveel cavalerie1) en artillerie bijgestaan worden als de sterkere aanvallende
infanterie; m.a.w. het verdedigende leger moet naar verhouding sterker zijn in de
bereden wapens dan het aanvallende, om den strijd met goeden kans op succes te
kunnen aanvaarden.
Het ongeluk wil echter, dat ons leger, van nature als aangewezen tot de
verdedigende rol, toch in die wapens naar verhouding heel veel zwakker is dan andere
legers.
Bij de bovengenoemde 100 à 125 Bataljons van het Duitsche of Fransche leger2)
zouden wij normaal een tachtig à honderd batterijen artillerie en eskadrons cavalerie
moeten verwachten.
Ons leger kan tegenover die artillerie- en cavaleriemacht slechts stellen thans 15
eskadrons en 20 batterijen of volgens het ontwerp der Regeering 16 eskadrons en 26
batterijen. Onze cavalerie en artillerie zouden het dus tegen een drie à vijfmaal
sterkeren tegenstander moeten opnemen.
Bij een dergelijke sterkte-verhouding zou de cavalerie, als zij zelfstandig werd
uitgezonden, zoo snel mogelijk moeten terugkeeren, wilden we er nog een deel van
terugzien; zou het veldleger onmogelijk kunnen standhouden, en een algemeene
overhaaste terugtocht het hoogst bereik-

1) Of een ander weermiddel, waarover nader op p. 107 e.v.
2) De vredessterkte dier legers bedraagt resp. 625 bataljons infanterie 482 eskadrons cavalerie
en 574 batterijen artillerie; en 779 bataljons, 652 eskadrons en 534 batterijen.
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bare zijn. Een zoo overmachtige artillerie zal in staat zijn om de onze, zoodra zij den
strijd aanvaardt, tot zwijgen te brengen en haar met een gedeelte volkomen in bedwang
te houden, terwijl zij met de rest zonder eenig gevaar, zonder kans op verliezen, onze
infanterie kan bestoken, die tegen de moderne, door schilden beschermde, artillerie
dan volkomen weerloos is. Onder deze omstandigheden kan zelfs het streven naar
het bieden van ernstigen tegenstand voor ons veldleger en daardoor ook voor de
geheele verdediging des lands, noodlottig worden. Het veldleger zal dan ook den
vijand slechts zeer kort kunnen ophouden, zóó kort, dat het gereed maken onzer
verdedigingswerken, het stellen der inundaties, in gevaar komt en aldus ook daardoor
de geheele verdediging. Zelfs bij de meest lijdelijke verdediging, bij het voornemen
deze geheel te voeren in onze stellingen - hebben wij om deze gereed te kunnen
maken - een sterk veldleger noodig; geheel onmisbaar is het als wij ons krachtig
wilden verweren, als wij niet onmiddellijk het overgroote deel van ons land willen
prijsgeven en ons vrijwillig in den hoek laten dringen. In ieder geval hebben wij een
veldleger noodig en als wij met dat veldleger succes willen bereiken, mag het naar
verhouding niet zwakker zijn aan artillerie dan de legers, die wij als vijandelijke
kunnen verwachten, maar moet het daarin naar verhouding stèrker zijn.
Men kan zich dan tevreden stellen met een klein veldleger (met veel minder
infanterie ook dan thans); of men kan streven naar de vorming van een groot veldleger,
waarbij men, om aan bovengenoemden eisch te kunnen voldoen, zich alle concessies
getroost, die mogelijk zijn.
Daar voor het behoud van den vrede, met handhaving van onze eer en belangen
en voor de verdediging des lands, een groot veldleger van meer waarde en nut is dan
eenig ander oorlogsmiddel, ja onmisbaar genoemd kan worden,1) zijn we tot het
laatste verplicht. Dat daartoe concessies noodig zijn, om niet het budget buitensporig
op te drijven, is duidelijk. Alleen de onderhoudskosten van de militie en

1) Zie hierover op pag. 125.
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de paarden zouden zonder deze, bij uitbreiding van artillerie en cavalerie tot het
vijfvoud van de bestaande sterkte, een meerdere jaarlijksche uitgaaf van ± 8 millioen
gulden vereischen.
Als concessie noemde ik in de eerste plaats beperking van de vredessterkte aan
trekpaarden tot het noodige voor de opleiding. Feitelijk bestaat dit stelsel ook thans.
Men zou echter met de toepassing veel verder kunnen gaan, door bij de veld-artillerie
even als in het voorgedragen stelsel ten aanzien van de infanterie is uiteengezet,1) de
vredesbatterijen bij mobilisatie te splitsen in twee militie- en twee landweerbatterijen.
Bij de veld-artillerie kunnen dan alle trekpaarden bij mobilisatie uit de paarden-militie
verkregen worden. In vredestijd kunnen bij de batterij zijn de noodige
troepen-rijpaarden voor de twee militie- en de twee landweer batterijen, totaal 60.
Deze sterkte is iets grooter dan die van het ontwerp (52) en is voldoende voor de
opleiding. Ons land bezit voor deze militie paarden genoeg: in 1902 had het 48714
paarden voor persoonlijk gebruik en meer dan 185000 werkpaarden. De eigenaars
zullen zeer geneigd zijn, bij de mobilisatie van het leger, deze paarden tegen de volle
waarde aan den Staat te verkoopen - al ware het maar om de kans te ontgaan, dat zij
zonder betaling door den vijand genomen werden. Omtrent de medewerking bij de
levering bestaat dus zekerheid.
Een andere vraag is, of de veld-artillerie met deze paarden zal kunnen werken.
Waarschijnlijk zal zij minder vlot zijn, dan wanneer zij uitsluitend speciaal afgerichte
paarden bezat. Er staat tegenover, dat zij ook thans grootendeels met nieuw
aangekochte paarden werken moet en zich in haar bewegingen toch niet kan regelen
naar de beste helft der paarden; hetzelfde gebeurt in andere landen en
paarden-materiaal moet in oorlogstijd worden aangevuld met niet-afgerichte paarden,
zoodat het percent der afgerichte paarden dan steeds kleiner wordt. Bovendien is de
hoofdtaak van de artillerie het schieten, waarbij de paarden buiten rekening blijven,
terwijl de meeste evoluties

1) Zie hierover op pag. 460, vorige aflevering.
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buiten 's vijands vuur zullen plaats moeten hebben en daarom eventueele mindere
vlotheid niet van overwegend belang zal zijn.
Rijpaarden zijn er in ons land veel minder dan trekpaarden. Het grootste deel
daarvan is bij mobilisatie noodig voor officieren - vooral ook der reserve, - die dan
bereden worden. Reeds daarom moeten in vredestijd de rijpaarden voor den troep
aanwezig zijn. In het voorgedragen stelsel is dit geen luxe, want daardoor worden
tevens de noodige rij- en trekpaarden voor de opleiding verkregen.
Dezelfde reden maakt het recruteeren van cavaleriepaarden uit de paarden-militie
onmogelijk en andere motieven daartegen kunnen dus terzijde blijven. Een uitbreiding
van de cavalerie tot eene sterkte, passend bij ons infanterie-leger moèt derhalve tot
enorme uitgaven leiden. Het is daarom een zeer belangrijke vraag of die uitbreiding
noodig is.
De cavalerie bewijst velerlei diensten, die in drie groepen kunnen worden
samengevat; nl.: diensten bij de troepen, op grooten afstand vóór het veldleger en
als slagwapen.
Diensten bij de troepen bewijst de cavalerie voornamelijk door te verkennen en
waar te nemen op korte afstanden van afdeelingen, die op marsch, in rust of in gevecht
zijn. Deze diensten zijn onontbeerlijk voor de veiligheid en de rust der troepen en
geen ander wapen bezit de daarbij zoo nuttige eigenschappen van de cavalerie:
snelheid gepaard aan vrijheid van beweging buiten de wegen.
Voor dit doel is het daarom zeer gewenscht over cavalerie te beschikken, terwijl
dit ook voor onze middelen bereikbaar is: onze tegenwoordige cavalerie in haar
geheel is daartoe sterk genoeg. In vele gevallen zal de hierna te noemen
rijwiel-infanterie haar zeer krachtigen steun kunnen verleenen bij de uitvoering van
deze taak.
Op grooten afstand voor het veldleger wordt van de cavalerie verlangd: dekking
der mobilisatie, omsluiering van de bewegingen van het eigen leger en verkenning
van die van het vijandelijke. Hiertoe zou het overgroote deel der cavalerie vereenigd
met rijdende artillerie tot een cavaleriebrigade zelfstandig vooruitgezonden moeten
worden (als
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zoogenaamde ‘strategische cavalerie’.) Onze cavalerie zou als zoodanig tegenover
de strategische cavalerie van den vijand moeten optreden, daarmee gevechten leveren.
Zij zou waarschijnlijk tegenover een zeer groote overmacht komen te staan, (allicht
een vier- of vijfvoudige, zie p. 103) en dan vrijwel nutteloos aan groote verliezen
bloot staan, terwijl wij haar voor eerstgenoemde diensten niet missen kunnen. Wij
staan daarom voor het dilemma: òf onze cavalerie te moeten uitbreiden met b.v. een
twintigtal regimenten, òf ons het gemis dezer diensten te getroosten, voor zoover wij
er niet op andere wijze in kunnen voorzien. Daar de uitbreiding vrijwel onbereikbaar
voor ons is, moet het tweede middel worden onderzocht.
De absolute onmisbaarheid dezer diensten schijnt niet boven allen twijfel verheven:
die van de omsluiering niet, waar voor ons leger de gedragslijn bijna vanzelf zal
spreken; de behoefte aan dekking van de mobilisatie kan door een andere indeeling
der militie grootendeels worden weggenomen1); die aan de verkenning althans
eenigermate, omdat een goed geregelde spionnendienst vele gegevens kan verschaffen.
Ook thans zouden wij het eigenlijk vrijwel zonder deze diensten moeten doen. Maar
het zou toch een groot voordeel zijn, wanneer wij den vijand tegenover zijn wapen,
strategische cavalerie, een weermiddel, mocht het zijn een sterker wapen, konden
stellen. Dat wapen zou kunnen gevormd worden door sterke
rijwiel-infanterie-detachementen, gesteund door plaatselijk georganiseerde afdeelingen
van den landstorm2) en bijgestaan door eenige uitmuntend bereden kleine
officierspatrouilles van de cavalerie. Met betrekkelijk weinig kosten kunnen wij bij
mobilisatie beschikken over een veertigtal compagnieën rijwielinfanterie3). Door
landstorm-afdeelingen kunnen de wegen in het oosten van ons land zoo worden
afgesloten, dat de bewegingsvrijheid van 's vijands cavalerie zeer wordt beperkt.
Vereenigd met de rijwiel-infanterie (die ± 8500 geweren

1) Zie onder 3.
2) Zie ook onder 5.
3) Zie pag. 120 e.v.
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sterk is) vormen zij inderdaad een wapen, dat sterker is dan het vijandelijke. Alleen
deze rijwiel-infanterie kan een vuurkracht ontwikkelen grooter dan een honderdtal
eskadrons zou vermogen; en om haar te bestrijden is de vijandelijke cavalerie wel
genoodzaakt tot het vuurgevecht af te stijgen. Deze rijwiel-infanterie- en
landstorm-detachementen zullen het doordringen van 's vijands strategische cavalerie
voldoende vertragen om de mobilisatie te dekken (zeker na de localisatie van militie
en landweer) en om haar te beletten op grooten afstand aan haar hoofdmacht vooraf
te gaan; zij zullen vijandelijke verkenningspatrouilles den doortocht kunnen beletten
en aan de eigen verkenners en kondschappers een uitnemenden steun verleenen. De
rijwielinfanterie kan sneller marcheeren en beter volhouden dan de cavalerie, zij
heeft minder met ziekten te kampen, heeft minder behoeften, kan beter in eigen
beveiliging voorzien, behoeft niet als de cavalerie, een groot gedeelte buiten het
vuurgevecht te laten, heeft van ruiters weinig te vreezen, is 's nachts onhoorbaar, kan
gemakkelijk worden afgericht en aangevuld. De cavalerie kan daartegenover haar
bijzondere voordeelen stellen - maar voor deze diensten kunnen wij ons zeker tevreden
stellen met het bezit van rijwiel-infanterie, gesteund door landstorm-detachementen.
De kosten voor deze rijwiel-infanterie behoeven maar heel weinig hooger te zijn dan
die voor infanterie. Rijwielen kunnen bij mobilisatie zonder eenige moeite worden
aangeschaft: in 1902 bezat ons land er meer dan 150.000. In vredestijd behoeft men
alleen de noodige wielen voor de opleiding.
De rijdende artillerie staat en valt met het formeeren van een zelfstandige
cavalerie-brigade. Toevoeging van artillerie aan rijwiel-infanterie kan nuttig zijn,
maar deze behoeft geen rijdende artillerie te zijn. Evengoed als de veld-artillerie,
zou zij de beweging van de rijwiel-infanterie vertragen. Men kan daarom zoo noodig
batterijen veldartillerie met de rijwiel-infanterie vereenigen.
Door hare diensten als slagwapen kon de cavalerie in den slag, bij uitzondering,
de andere wapens krachtig steunen: hen als de kansen hopeloos stonden, door een
charge
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een oogenblik verademing schenken; of aan de tegenpartij in dergelijke
omstandigheden den laatsten stoot of bij de vervolging groote verliezen toe brengen.
De geweldige toeneming van de kracht der vuurwapenen heeft de mogelijkheid en
de beteekenis van de cavalerie-charges niet ongerept gelaten. Wat er van dien steun
kon blijven, zullen wij moeten missen; maar daarvoor alleen kunnen wij geen kostbare
groote cavaleriemacht onderhouden. Rijwielinfanterie kan bovendien op het slagveld
ook groote diensten bewijzen door haar snelheid en vuurkracht. Zij doet niet hetzelfde
als cavalerie, maar zoo haar steun dien van de cavalerie niet vergoeden kan, zal zij
toch een krachtig tegenwicht vormen tegenover de vijandelijke cavalerie. Somtijds
zal zij den vijand de kans tot chargeeren kunnen bederven; bij de vervolging van den
vijand kan zij krachtig steunen door na een omtrekking hem den weg te versperren;
de versterking, die zij op een zwak punt in de linie kan brengen, kan soortgelijk effect
hebben als de cavalerie-charge met minder verliezen.
Op deze gronden vermeen ik, dat de genoemde concessie mogelijk is. Een concessie
aan wat men wenschen kan, niet een achteruitgang bij den bestaanden toestand. Want
voor de diensten bij de troepen zouden wij ongeveer evenveel cavalerie noodig
hebben, als we thans bezitten, als het ontwerp der Regeering voorstelt. Alleen zou
de behoefte aan hoogere staven geringer zijn, omdat de eskadrons in beginsel niet
tot één macht zouden worden vereenigd.
Het derde offer, boven genoemd, is verkorting van den eersten oefentijd, ook voor
de bereden wapens. Ik vermeen dat ook dit offer mogelijk is.
Indien de cavalerie bestemd wordt voor de diensten bij de troepen, behoeft zij ook
alleen daarvoor te worden afgericht. Op de opleiding voor het gevecht in groote
afdeelingen kan dan zonder schade bekort worden. In verband daarmee zou de eerste
oefentijd op één jaar gesteld kunnen worden.
Bij de veld-artillerie worden alle miliciens in den aan-
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vang gelijkelijk opgeleid. In het algemeen wordt er naar gestreefd ieder man voor
meerdere functies te bekwamen. Dit systeem heeft groote voordeelen. Door echter
onmiddellijk de miliciens in verschillende klassen in te deelen en hen uitsluitend
voor bereden of voor onbereden diensten op te leiden, zou veel tijd kunnen bespaard
worden. Zonder twijfel moet men dan voordeelen missen. Het verwisselen van
personeel wordt minder algemeen mogelijk; er zal ook wel eens een geboren ruiter
bij het kanon staan en een handig kanonnier te paard blijven. Men kan echter op een
grootere reserve bij beide categorieën rekenen; bij de cavalerie en bij de
vesting-artillerie moeten alle miliciens ook resp. voor bereden en onbereden diensten
worden opgeleid: bij de veld-artillerie is een gesplitste opleiding (zeker na eenige
dagen) dus ook wel mogelijk.
De hoofdzaak is bovendien het schieten en daartoe worden aan de opleiding geen
zware eischen gesteld.
Indien dit nadeel aanvaard werd, zou de eerste oefentijd voor het bereden personeel
op 1 jaar en die voor het onbereden personeel op 6 maanden gesteld kunnen worden.
Alleen wanneer dergelijke offers gebracht worden, kan de noodige uitbreiding van
onze veld-artillerie bereikt worden.
2. Tot versterking van den onderlingen band en den samenhang tusschen kader en
manschappen (en daardoor van de kracht van het leger) moeten voor de samenstelling
van afdeelingen aangewezen worden manschappen, van zoo weinig mogelijk
verschillende lichtingen, en kader, dat bij hunne opleiding dienst heeft gedaan.
Voor het zelfvertrouwen van den troep, den belangrijksten moreelen factor, is het
van zeer groot nut, zoo niet onmisbaar, dat de manschappen en het kader van elke
afdeeling elkander kennen en waardeeren. Om dit te bereiken, moeten de miliciens
dier afdeeling gezamenlijk geoefend worden en steeds te zamen opkomen voor
herhalingsoefeningen onder hetzelfde kader.
De gewoonte om samen te werken onder dezelfde chefs
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zal dan ook den samenhang en het gevoel van eenheid versterken. De manschappen
zullen hunne aanvoerders beter kunnen begrijpen en vertrouwen in hen verkrijgen;
terwijl de laatsten zullen weten, wat zij kunnen vorderen en door hun invloed meer
van hen gedaan kunnen krijgen.
Hoe grooter het aantal lichtingen, waaruit manschappen genomen worden om te
zamen een afdeeling te vormen, hoe geringer de onderlinge bekendheid; ook de
samenstelling van afdeelingen uit officieren en manschappen van verschillende
andere werkt in dit opzicht ongunstig. Hoewel in het ontwerp der Regeering blijkbaar
zooveel mogelijk naar bevordering van onderlingen samenhang gestreefd is, moest
toch de aard van het bestaande militiestelsel beletten, dat een gunstig resultaat werd
bereikt. Uit acht verschillende lichtingen moesten afdeelingen worden samengesteld,
terwijl vele bataljons infanterie (V en VI van elk regiment), bij mobilisatie worden
gevormd uit officieren en manschappen van verschillende afdeelingen. De vrij sterke
wisseling in ons kader veroorzaakt, dat de oudste lichtingen der militie bij mobilisatie
in een vreemd geworden omgeving zullen komen. De afdeelingen van de landweer
worden geheel nieuw gevormd, zoodat daarbij kader en manschappen elkander geheel
vreemd zijn.
In het voorgedragen stelsel is het door de invoering van algemeenen dienstplicht
en verkorting van den diensttijd mogelijk een beter resultaat bereiken.
Bij elke compagnie of batterij vormen de tweetallen lichtingen I en III1), II en IV
compagnieën (batterijen) militie en V en VII, VI en VIII landweer. Lichting III komt
voor herhalingsoefeningen onder de wapenen in de maand, dat lichting I geheel
vereenigd geoefend wordt. In die maand komen ook de (landweer) lichtingen V en
VII voor 6 dagen onder de wapenen2). Het kader, uit een lichting militie gevormd,
komt steeds met die lichting onder de

1) De cijfers duiden de lichtingen aan naar haren ouderdom.
2) Door deze regeling komen steeds dezelfde lichtingen met elkaar in aanraking: III en V, V
en VII zijn samen geoefend, toen zij I en III waren enz.
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wapenen en gaat daarmee over naar landweer en landstorm.
Het beroepskader, dat bestemd is om met een lichting, die onder de wapenen is,
één afdeeling te vormen, wordt in het bijzonder belast met de opleiding en oefening
dier lichting. Voor diensten buiten den troep wordt, voor zoover noodig, beschikt
over het overige kader (ongeveer de helft, die het volgende jaar wordt ingedeeld bij
de opleiding). Ook het reservekader komt onder de wapenen, als de afdeelingen,
waarbij het behoort, voor herhalingsoefeningen onder de wapenen zijn.
Ook de localisatie van militie en landweer is aan hetzelfde doel bevorderlijk. (Zie
onder 3).
3. Leger, militie, landweer en landstorm moeten districtsgewijze worden ingedeeld
en beheerd.
Voor het gelukken der mobilisatie is noodig, dat het land in districten verdeeld is en
de troepen per district verzameld worden. Dan alleen kunnen de dienstplichtigen met
zekerheid in korten tijd hun korps bereiken, desnoods te voet. Thans worden bij
mobilisatie aan het spoorwegvervoer zware eischen gesteld. Groote massa's
dienstplichtigen moeten dan vervoerd worden langs zeer bedreigde banen. Een enkele
doorgedrongen vijandelijke patrouille kan, door de baan ergens te vernielen, het
geheele vervoer in de war sturen en men mag er niet op rekenen, het binnendringen
van dergelijke patrouilles geheel te kunnen beletten. Het optreden van 's vijands
cavaleriemacht kan daarna tot groote verliezen leiden1).
In het voorgedragen stelsel is aangenomen, dat het land verdeeld is in 10 districten,
die bij mobilisatie ieder een divisie leveren. In vredestijd zijn alle troepen, die tot de
divisie behooren in het district in garnizoen. Alle troepen, militie, landweer en
landstorm staan er onder de bevelen van een generaal-commandant.

1) De gevaren zijn o.a. door den Luitenant-Kolonel van den Generalen Staf C o o l in den
Militairen Spectator van Nov. 1903 in het licht gesteld. Daar is ook de organisatie uitgewerkt
voor een deel des lands, met locale indeeling der militie.
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Ook voor de oefeningen kan men van deze regeling groote voordeelen verwachten.
De hoogere commandanten zijn dan veel meer dan thans in de gelegenheid hun
commando te voeren over de vereenigde troepen der divisie, zonder dat daartoe
kostbare verplaatsingen noodig zijn. De officieren kunnen zich meer dan nu oefenen
in het aanvoeren van detachementen uit alle wapens bestaande. De troepen van de
verschillende wapens, militie, landweer en landstorm worden geoefend en gewend
om samen te werken. Vooral in de zomermaand, waarin de lichtingen voor
herhalingsoefeningen onder de wapenen zijn, de compagnieën steeds meer dan
oorlogssterkte hebben en bovendien gedurende 6 dagen nog even zooveel
compagnieën landweer onder de wapenen zijn, is er op eenvoudige, weinig kostbare
wijze, gelegenheid tot het houden van oefeningen op groote schaal.
Daartoe zouden eenige garnizoensveranderingen noodig zijn, waarbij dan plaatsen
gekozen moesten worden, waar in de omgeving ruime gelegenheid tot het houden
van oefeningen is. Gelukkig bestaat ook thans het streven garnizoenen in dergelijke
streken te kiezen. Het is echter te betreuren, dat in ons land, met zulke uitgestrekte
braak liggende oefenterreinen, de garnizoenen voor een zeer groot gedeelte gelegen
zijn in streken, waar de troepen zich in het algemeen aan de wegen moeten houden,
zoodat deze bijna altijd geoefend worden onder abnormale omstandigheden - zeer
ten nadeele der oefeningen. De erfenissen van een vorig geslacht, de oude, soms
slecht bewoonbare en vervallen kazernes in dergelijke plaatsen, die de troepen thans
aan die streken gebonden houden, zijn deze groote opoffering niet meer waard. Te
meer, omdat de terreinen, die door het sloopen dezer oude gebouwen zouden vrij
komen, dikwijls veel waarde hebben en door den verkoop aan de kosten voor
verplaatsing en kazernebouw tegemoet kan worden gekomen.
Ook het verlangen om troepen beschikbaar te hebben nabij de groote
bevolkingscentra behoeft er niet toe te leiden, om van deze plaatsen garnizoenen te
maken, ondanks het gemis van oefenterreinen in hare nabijheid. Altijd kunnen in
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de buurt dier plaatsen, op zoodanigen afstand troepen in gunstige terreinen gelegerd
worden, dat zij desnoods te voet in één dag die plaatsen kunnen bereiken. Bovendien
bezitten meerdere rumoerige centra ook thans geen garnizoenen.
De kazernebouw, die noodig zou zijn, is waarlijk geen luxe. Als de staat burgers
in zijn dienst roept, is het toch zeker niet te veel geeischt, dat hij hen behoorlijk
logeert - niemand zal beweren, dat in de oude kazernes daaraan wordt voldaan; de
zolders dier gebouwen b.v. vormen allerminst een verblijf, waarin men iemand mag
verplichten te wonen. Bij dezen kazernebouw, die ver de voorkeur verdient boven
het steeds oplappen van oude gebouwen, en in ieder geval zou behooren te geschieden,
zou tevens een garnizoensverandering plaats kunnen hebben, waarbij met de eischen
voor de oefeningen van officieren en manschappen en voor het gelukken der
mobilisatie rekening werd gehouden.
4. In het voorgedragen stelsel kan de landweer in het veldleger dienst doen in
afzonderlijke regimenten vereenigd onder divisieverband met de militie1).
De landweer bestaat in het voorgestelde stelsel uit lichtingen van vijf tot acht jaar
oud. Deze komen in waarde overeen met de oudste vier lichtingen van de bestaande
militie, die thans ook tot het veldleger behooren. Deze oudere lichtingen blijken bij
herhalingsoefeningen goed bruikbaar te zijn, voor zoover daarover in vredestijd kan
geoordeeld worden.
De hierbedoelde landweer onderscheidt zich van de militie, doordat zij tot minder
oefeningen verplicht, en hare geschiktheid voor de oorlogstaak waarschijnlijk geringer
is2). Door de vereeniging onder een divisieverband worden de samenhang en het
gevoel van eenheid bevorderd bij de

1) De landweer der cavalerie zou bestemd kunnen worden voor treindiensten.
2) Hoewel de onderscheiding in naam tusschen militie en landweer niet onmisbaar is, schijnt
deze nuttig voor het bijeenblijven der lichtingen, voor het gemak bij het aanduiden, wedijver
tusschen de categorieën enz.
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verschillende afdeelingen (zie onder 3). Dat de divisie dan is samengesteld uit
afdeelingen van ongelijke waarde, schijnt geen bezwaar. Tusschen de regimenten
landweer en militie kan een animeerende wedijver ontstaan, wanneer zij bijeen
blijven. Waar noodig, kunnen op eenvoudige wijze, b.v. door overplaatsingen van
kader, te zwakke afdeelingen versterkt worden, terwijl dit kader aan den troep bekend
kan zijn. Bij de divisie zal ook veelal, bij de verdeeling der opdrachten, met de
betrekkelijke waarde der regimenten rekening kunnen gehouden worden. Daar de
verschillende lichtingen nooit van gelijke waarde kunnen zijn, moet men
onvermijdelijk troepen van ongelijk gehalte onder een commando vereenigen. Ook
in het ontwerp der Regeering is dit voorgesteld (de vijfde en zesde bataljons met de
overige infanterie b.v.) De aangegeven methode schijnt mij voor de eenheid in de
afdeelingen de meest gewenschte.
5. In het voorgedragen stelsel kan de landstorm zoodanige bestemming krijgen, dat
het veldleger geheel voor den strijd tegen het vijandelijke leger beschikbaar blijft1).
De landstorm bestaat uit een bewapend en een onbewapend gedeelte. Bij den
onbewapenden landstorm worden voor zoover noodig ingedeeld alle geschikte mannen
op den dienstplichtigen leeftijd (19 tot 32 jaar), die niet tot de strijdmacht behooren.
De 19-jarigen behooren tot dit gedeelte met de bestemming om bij mobilisatie tot
depôttroepen te worden gevormd. De mannen, die in oorlogstijd noodzakelijk op
hun post moeten blijven, telegrafisten, beambten bij de spoorwegen, kunnen daarbij
worden ingedeeld. Overigens kunnen vele burger-werklieden hier nuttig zijn. In
oorlogstijd zal veel werk moeten verricht worden door soldaten, dat even goed kon
worden opgedragen aan burgers, waardoor dan de soldaten voor den strijd zouden
beschikbaar blijven. Dit werk vereischt deels geen, deels wel vakbekwaamheid. Voor
sommige diensten zijn alleen de normale mensche-

1) Zie hierover de lezing van den Kapitein M e i j b o o m in de vereeniging tot beoefening van
Krijgswetenschap 1902-1903
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lijke krachten en vermogens noodig. Zij, die aan dit werk gewoon zijn, mogen er
bijzonder geschikt toe zijn, maar ieder is er bij bruikbaar. Dergelijke diensten zijn
die van handlangers, sjouwers, gronddelvers enz. Vakbekwaamheid wordt vereischt
voor werkzaamheden van schrijvers, voerlieden, koks, bakkers, kleermakers,
schoenmakers, bankwerkers, schuitenvoerders, dokwerkers, verplegers. Ook dokters
en ingenieurs kunnen hierbij worden ingedeeld. Door dezen onbewapenden landstorm
kan heel veel werk aan het leger uit handen genomen worden, of in meer of minder
dringende behoeften worden voorzien. Wel mag men aannemen, dat in tijd van oorlog
groote bereidvaardigheid zou bestaan, tot het verrichten van dergelijk werk; maar
om met zekerheid van die bereidvaardigheid het grootst mogelijke nut te kunnen
trekken, is gewenscht de beschikbare krachten in vredestijd op te nemen en te
organiseeren, bv. om er gemakkelijk en vlug over te kunnen beschikken. Na de
inschrijving voor de militie kan men deze mannen plaatselijk in detachementen
vereenigen, hunne bestemming bij mobilisatie mededeelen en het vervoer regelen.
De bewapende landstorm bestaat uit mannen, die gediend hebben en nog
dienstplichtig zijn (tot het 32ste jaar). In hoofdzaak beschikt men hiervoor over de
lichtingen, die 9 tot 12 jaar oud zijn, van alle wapens. In waarde komen deze overeen
met de jongste vier lichtingen van de bestaande landweer. Bij deze mag nog gerekend
worden op voldoende geschiktheid voor, in hoofdzaak, waarnemende en verdedigende
diensten voornamelijk als infanterie1). Bereden afdeelingen kunnen er moeilijk uit
gevormd worden, vooral wegens gebrek aan paarden en geschut. Wielrijders kunnen
echter daarbij uitnemend van dienst zijn voor waarneming, verkenning en
overbrenging van berichten. Met welke taak de landstorm-detachementen ook worden
belast, deze functies zullen er steeds een belangrijk onderdeel van uitmaken, zoodat
bij alle detachementen vele wielrijders kunnen worden ingedeeld. Voor zoover de
lichtingen, die naar den bewapen-

1) Ook de vesting-artillerie en genie kunnen uit dezen landstorm zoo noodig aanvulling
verkrijgen.
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den landstorm overgaan, niet geoefend zijn in het schieten, zou een korte detacheering
bij de infanterie kunnen voorafgaan.
In hoofzaak zal de bewapende landstorm infanteriediensten moeten verrichten.
Van deze zullen hem de minsteischende worden opgedragen, nl. die, waarbij
uitsluitend verdedigend en waarnemend vermogen noodig is. Als zoodanig kunnen
genoemd worden: bewaking van onze stellingen; dekking der aanvoerlijnen achter
het leger te velde; kustwacht en grenswacht. De landstorm wordt plaatselijk tot
detachementen vereenigd en voor alle diensten worden de detachementen aangewezen
uit den streek, waarin deze moeten worden verricht. Daardoor kunnen de
detachementen landstorm in vredestijd op eenvoudige wijze (door oefeningen van
enkele dagen in vereeniging met troepen van het district) voor hun taak worden
voorbereid; bij mobilisatie zijn de afdeelingen onmiddellijk ter plaatse.
De bewakingstroepen onzer stellingen verkeeren in de gunstigst mogelijke
omstandigheden door de groote passieve kracht dier stellingen, en doordat het geheele
veldleger daarvóór een actieve verdediging voert. Een ernstige aanval behoeft men
onder deze omstandigheden niet te verwachten; alleen tegen kleine ondernemingen,
pogingen tot verrassend binnendringen en tegen verkenning moeten de
bewakingstroepen beschermen. Dáártoe zijn de landstormtroepen sterk genoeg. De
kans moge bestaan, dat, na vernietiging of afsnijding van ons leger, deze troepen de
geheele verdediging zouden moeten voeren - maar het gevaar, dat de linieën met te
zwakke krachten zouden verdedigd moeten worden, kan alleen dàn met zekerheid
worden ontgaan, als het veldleger er achter blijft. Zendt men het leger den vijand te
gemoet, dan is het altijd in de veronderstelling, (en voor de verdediging der stellingen
noodig), dat het veldleger in staat zal zijn in het ergste geval nog bijtijds terug te
keeren. De moeilijkheden der proviandeering der stellingen worden niet vergroot,
omdat deze bezetting tot de bevolking binnen de stelling behoort.
Bij de bewaking der aanvoerlijnen achter het leger te velde hebben de
landstorm-detachementen bijna alleen ondernemin-
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gen van de vijandelijke cavalerie te vreezen. Wanneer deze op eenig punt tot de
spoorlijnen doordringt, zal het ontvangen van vuur in den regel voldoende motief
zijn, om haar van de poging tot vernieling op dat punt te doen afzien. Waarneming
is hierbij weer hoofdzaak, hardnekkige gevechten zullen in den regel niet gevoerd
behoeven te worden.
Voor de kustwacht is waarneming de eenige eisch. De bestrijding van den gelanden
vijand is de taak van het veldleger. Wordt de waarneming der kusten opgedragen
aan de landstorm-detachementen, dan kan het veldleger gehéél voor die taak
beschikbaar zijn.
Als grenswacht zal de landstorm gesteund worden door de militie-rijwiel-infanterie.
Daardoor moet in den aanvang van den oorlog de mobilisatie gedekt worden. Reeds
door plaatselijke organisatie van het leger alleen, zou het gelukken der mobilisatie
veel beter gewaarborgd zijn dan nu. Toch zullen ook dan nog, gedurende de eerste
dagen na de oorlogsverklaring, manschappen afzonderlijk naar hunne korpsen moeten
marcheeren, waarbij vijandelijke cavalerie ons verliezen kan toebrengen. Voor het
gelukken van de mobilisatie is het dus nuttig, den opmarsch van de vijandelijke
cavalerie dadelijk na het uitbreken van den oorlog aan de grenzen te vertragen en
aan deze cavalerie te beletten zich over het land te verspreiden. Door alle wegen, die
van de grenzen voeren, door landstorm-detachementen te doen bezetten, wordt de
vijandelijke cavalerie gedwongen bijeen te blijven en in haar opmarsch vertraagd;
vooral indien bij 't optreden der groote afdeelingen de militie-rijwiel-infanterie
krachtig te hulp kan komen.
Ook daarna kan het optreden van de strategische cavalerie van den vijand op
overeenkomstige wijze belemmerd worden. De verkenning van 's vijands opmarsch
kan door deze detachementen en rijwiel-infanterie krachtig gesteund worden. Ernstige
aanraking met de infanterie van den vijand moet de landstorm vermijden. Voor deze
moet hij terugwijken; daarna kan hij achter het veldleger de dekking der aanvoerlijnen
versterken.
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De landstorm-detachementen, die in elk der 40 onderdistricten ± 2400 man sterk
zouden zijn, behoeven blijkens het voorgaande niet in groote afdeelingen op te treden.
Per onder-district zouden zij, tot een bataljon vereenigd, onder toezicht van een
hoofdofficier van het leger gesteld kunnen worden, die tevens met contrôle en leiding
der oefeningen belast kon zijn en daartoe over het noodige beroepskader zou kunnen
beschikken. Door het militie-kader met de lichtingen te doen overgaan bij landweer
en landstorm is deze laatste van zelf geëncadreerd. Voor zoover noodig zouden nog
reserve-officieren1) daarbij kunnen worden ingedeeld.

Proeve van eene organisatie volgens voorgaande beginselen.2)
De organisatie is gebaseerd op algemeenen dienstplicht. Naar de gegevens omtrent
de ingeschrevenen voor de Nationale militie in 1901 berekend, zouden jaarlijks, bij
toepassing van de bestaande bepalingen betreffende het geneeskundig onderzoek, ±
37800 man geschikt zijn voor inlijving. Het is moeilijk te bepalen, hoevelen daarvan
beschikbaar zouden blijven, indien meer vrijgevig werd opgetreden met vrijstellingen
wegens lichamelijke, geestelijke, maatschappelijke of godsdienstige redenen. Hier
is aangenomen, dat ± 29000 man zouden overblijven, waarvan ± 24000 voor de
hoofdwapens van het veldleger zouden kunnen worden bestemd.
De weermacht te velde bestaat uit militie, landweer en landstorm. Militie en
landweer vormen het veldleger.
De dienstplichtigen dienen vanaf het twintigste jaar achtereenvolgens, telkens vier
jaren, bij militie, landweer en landstorm. Jaarlijks worden alle 19-jarige mannen
ingeschreven en ingedeeld bij den onbewapenden landstorm. Zij, die worden
vrijgesteld van den gewapenden dienst, kunnen bij dezen landstorm ingedeeld blijven.

1) Dit zijn: oud-beroepsofficieren (zie vorige aflevering pag. 459).
2) Hulpdiensten, depôts en treinen buiten beschouwing gelaten; hoornblazers, trompetters en
werklieden eveneens; van deze laatsten behoeft de vredessterkte niet veel van de
tegenwoordige te verschillen, mits bij mobilisatie uit de militie de sterkte kan worden
aangevuld.
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Het land wordt voor de organisatie verdeeld in 10 districten, alle onderverdeeld in
vier onderdistricten. Ieder district levert bij mobilisatie één divisie bestaande uit: 4
regimenten infanterie, 2 regimenten (4 afdeelingen) veldartillerie, 1 bataljon (4
compagnieën) rijwiel-infanterie, 1 eskadron cavalerie. Deze onderdeelen, behalve
de cavalerie, bestaan voor de helft van hun aantal uit militie en voor de andere helft
uit landweer. In vredestijd is de sterkte per district het 1/4 gedeelte van bovengenoemd
aantal onderdeelen (die der cavalerie alleen blijft 1 eskadron). De
landstorm-detachementen worden plaatselijk gevormd en staan in ieder onderdistrict
onder een hoofdofficier van het leger. Alle troepen en diensten in het district staan
onder de bevelen van den districts-commandant.
De 10 divisiën worden vereenigd tot 5 korpsen. Bij elk korps is nog een eskadron
cavalerie ingedeeld. De totale oorlogssterkte van het veldleger (militie en landweer)
is 160 bataljons infanterie, 160 batterijen veld-artillerie (van 4 stukken en 8 caissons),
10 bataljons rijwiel-infanterie en 15 eskadrons cavalerie. (Die volgens het ontwerp
der Regeering bedraagt: 72 bataljons en 12 depôt-bataljons infanterie van de militie
en 48 bataljons landweer-infanterie, 26 batterijen artillerie (van 6 stukken en 12
caissons1)) en 16 eskadrons cavalerie).
De oorlogssterkte per compagnie militie- of landweer-infanterie2) bedraagt 2
beroeps- of reserve- en 3 militie-officieren, 1 beroeps-hooger-onderofficier3), 2
beroeps- en 6 militiesergeanten, en evenveel korporaals en 200 manschappen per
bataljon en per regiment bovendien 1 beroeps- of reservehoofdofficier en 1 beroeps-of
reserve subaltern officier (adjudant). Om de manschappen en het militiekader te
leveren voor de 640 compagnieën infanterie (militie en landweer) moet de jaarlichting
voor de infanterie 20.000 man sterk

1) Lichte munitie-colonnes meegerekend.
2) De vredessterkte per compagnie aan kader is 4 beroeps- en 4 reserve-officieren en verder het
vierdubbele van de oorlogssterkte; per bataljon en per regiment zijn er 2 beroeps- en 2
reserve-hoofdofficieren en evenveel subalternen (adjudanten).
3) d.i. adjudant-onderofficier of sergeant-majoor (opper-wachtmeester).
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zijn en moeten per vredes-compagnie jaarlijks 125 man worden ingedeeld, waarvan
± 10 tot kader moeten worden opgeleid.
De infanterie-lichting wordt in twee helften, voor- en najaarslichting opgeroepen.
In vijf districten dient de najaarslichting van 15 Juli tot 1 Januari en daarna van 15
Juni tot 15 Juli en de voorjaarslichting van 1 Januari tot 15 Juli. In de vijf andere
dient de najaarslichting van 1 October tot 15 Maart en daarna van 1 September tot
1 October, en de voorjaarslichting van 15 Maart tot 1 October. In de maand, waarin
de geheele jaarlichting vereenigd onder de wapenen is, worden de lichtingen infanterie
III, V en VII1) voor herhalingsoefeningen opgeroepen; de eerste voor 1 maand, de
beide andere voor 6 dagen. In deze maand worden de landstorm-detachementen voor
1 of 2 dagen opgeroepen, tot het houden van eene oefening in vereeniging met de
troepen van het district. Voor zoover mogelijk wordt den dienstplichtigen de keus
gelaten omtrent indeeling bij voor- of najaarslichting. Per compagnie vormen de
lichtingen I en III, II en IV compagnieën militie en V en VII, VI en VIII compagnieën
landweer. Van elk vredes-bataljon (regiment) vormen de eerste en de laatste twee
compagnieën (bataljons) een bataljon (regiment) militie en een bataljon (regiment)
landweer.
De rijwiel-infanterie, bij mobilisatie sterk 10 bataljons (landweer en militie), kan
tot 1 brigade van 2 regimenten vereenigd worden. Per vredes-compagnie zijn er 125
rijwielen; de overige worden bij mobilisatie aangekocht. Voor het overige komt de
rijwiel-infanterie overeen met de infanterie.
De sterkte der cavalerie is in vredes- en oorlogstijd 15 eskadrons. De samenstelling
komt overeen met de bestaande, met dien verstande, dat minder hoogere
commandanten noodig zijn, omdat de cavalerie in beginsel niet vereenigd optreedt.
De eerste oefentijd duurt 1 jaar; herhalingsoefeningen als bij de infanterie.

1) Deze cijfers duiden de lichtingen aan naar haren ouderdom.
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De oorlogssterkte der batterijen veld-artillerie1) is 2 beroeps- of reserve-officieren
en 1 militie-officier, 1 beroepshooger-onderofficier, 6 beroeps- en
militie-wachtmeesters, evenveel korporaals en 90 manschappen. Per afdeeling en
per regiment bovendien 1 beroeps- of reserve-hoofdofficier en 1 beroeps- of
reserve-subaltern officier (adjudant). Om de sterkte aan manschappen en militiekader
te leveren voor 160 batterijen (militie en landweer) moet de lichting 2345 man sterk
zijn en moeten jaarlijks ± 60 man per vredesbatterij worden ingedeeld, waarvan ± 7
tot kader moeten worden opgeleid. De helft der lichting wordt opgeleid voor bereden,
de andere helft voor onbereden diensten, met resp. 1 jaar en 6 maanden eersten
oefentijd. Per batterij zijn in vredestijd 60 paarden ingedeeld, bestemd voor de
troepenrijpaarden der vier bij mobilisatie op te richten batterijen.
Herhalingsoefeningen en oprichting van oorlogsafdeelingen uit de
vredes-onderdeelen zijn geregeld als bij de infanterie.
Alle officieren bekleeden een rang overeenkomstig het commando, waarvoor zij
bij mobilisatie zijn aangewezen. Alleen is, zoowel voor de regelmatige opklimming
als om de kosten niet te hoog op te voeren, de verhouding tusschen de aantallen
kapiteins en luitenants op die van 2: 3 aangenomen.
Uit het voorafgaande blijkt, dat in vredestijd alle afdeelingen ruim van beroepskader
zijn voorzien. Daardoor zal het mogelijk zijn de meeste - zoo niet alle - diensten
buiten de troepen op te dragen aan het beroepskader, dat organiek aanwezig moet
zijn. In verband met het streven naar eenheid in de afdeelingen zou dan jaarlijks
omwisseling van personeel noodig zijn, opdat het kader, dat met de lichting, die
onder de wapenen is, één afdeeling zal vormen ook met de opleiding dier lichting
belast geweest zij. Aan de betrekkingen bij reserve- en militiekader zijn in vredestijd

1) De sterkte der vredes-batterijen aan kader is: 4 beroeps-, 4 reserve-, 4 militie-officieren, 4
beroeps-hoogere-onderofficieren, 6 beroeps- en 18 militie-wachtmeesters en evenveel
korporaals. Per afdeeling zijn er 3 beroepsen 3 reserve-hoofdofficieren en evenveel subalternen
(adjudanten).
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geen werkzaamheden verbonden, behalve tot oefening, op dagen, dat de afdeelingen,
waartoe zij behooren onder de wapenen zijn.

Beschouwing over de kosten.
Het voorgedragen stelsel is ten aanzien van de kosten vergeleken met de
ontwerp-organisatie der Regeering; hierbij is rekening gehouden met de
waarschijnlijke uitbreiding van het blijvend gedeelte tot 8000 man.
De tractementen en onderhoudskosten van het beroepskader, organiek behoorend
tot het veldleger1), zouden in het voorgestelde stelsel ± f334.000 hooger zijn dan in
het ontwerp. In het voorgedragen stelsel kunnen echter de meeste diensten buiten de
troepen, zoo niet alle, aan dit beroepskader worden opgedragen. In het ontwerp
daarentegen zijn vele krachten bovendien noodig: zoo zullen o.a. de 78 luitenants
der infanterie, waarmede de tegenwoordige sterkte kon worden verminderd, boven
de formatie worden gevoerd, waardoor alleen reeds bovenstaand verschil met ± f
100.000 wordt verminderd. Bovendien kunnen in het voorgedragen stelsel de
werkzaamheden, noodig voor landweer en landstorm, aan het beroepskader worden
opgedragen, terwijl in het ontwerp daartoe nieuwe functionnarissen noodig zullen
zijn. Voor de landweer alleen zullen daartoe de kosten na de voltooiïng der organisatie
± f211.000 bedragen. In dit opzicht zal het voorgestelde stelsel tot besparing leiden;
bovenstaand verschil kan dus verder buiten beschouwing blijven.
De sterkte aan paarden, in het voorgedragen stelsel 4200, zou in vredestijd die van
het ontwerp met 462 overtreffen, waarvan de jaarlijksche kosten op ± f 138.600
gesteld kunnen worden.
Daarentegen zou in het voorgedragen stelsel op de jaarlijksche onderhoudskosten
der militie ± f693.819 bespaard worden. Door het vrijstellen van hen, die als
kostwinner niet in het gezin gemist kunnen worden zouden de daarvoor betaalde
vergoedingen (op f 300.000 geschat) bespaard worden.
Tot zoover is er dus een jaarlijksche besparing van f 855.219.

1) Alleen wat betreft de hiervoren beschouwde wapens.
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Andere onderwerpen zouden echter tot moeilijk te schatten vermeerdering van
uitgaven aanleiding geven. Vooreerst: kazernebouw en inrichting van oefenterreinen
wegens garnizoensveranderingen. Vernieuwing van vele kazernes en verplaatsing
naar gunstige terreinen is echter in ieder geval gewenscht. Door verkoop van
vrijkomende terreinen kan aan de daarvoor noodige uitgaven aanzienlijk worden
tegemoet gekomen, vooral omdat in de uit een militair oogpunt ongunstige streken
de grond véél en in de gunstige wéínig waarde heeft.1)
Groote uitgaven zouden noodig zijn voor de voorziening in de grootere behoefte
aan materieel voor de veld-artillerie nl. 640 stukken en 1280 caissons in plaats van
204 stukken en 408 caissons. De vermeerdering betreft echter een uitgave voor ééns,
die wel minder zal zijn dan het dubbele van het thans aangenomen bedrag, daar
sommige onkosten niet vergroot worden. Verhooging van kosten zou ook nog gevolg
zijn van het opdragen van vele corveeën aan burger werklieden en van het steunen
van vereenigingen, die de bruikbaarheid van dienstplichtigen vergrooten. Tegenover
deze uitgaven staan echter weer enkele besparingen. Vooreerst de waarschijnlijke
besparing op tractementen en onderhoudskosten van het kader. In het voorgestelde
stelsel zijn de promotie-kansen en is daardoor ook de positie van al het beroepskader
aanmerkelijk verbeterd, waartoe (vooral om in de behoefte aan kader op den duur te
kunnen voorzien) in het ontwerp-stelsel der Regeering later waarschijnlijk nieuwe
uitgaven noodig zouden zijn. Ten slotte zouden ook de uitgaven voor voorbereidend
militair onderricht kunnen vervallen.
De sterkte van het veldleger volgens het voorgedragen stelsel en die volgens het
ontwerp zijn, met uitzondering van de veld-artillerie, vrijwel gelijk, zoodat de uitgaven
voor bewapening, hulpdiensten, treinen enz. voor beide overeen zullen komen en
dus hier buiten beschouwing kunnen blijven.

1) Zie over dezen kazernebouw het werk van den Luitenant-Kolonel van den Generalen staf
W. C o o l in den Militairen Spectator van 1903.
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De kosten zijn hier ter sprake gebracht, omdat zij bepalen wat voor ons bereikbaar
is. Uit het voorgaande kan met voldoende zekerheid worden afgeleid, dat het
voorgestelde stelsel in dit opzicht niet onmogelijk is, waarschijnlijk zelfs tot
besparingen zou leiden.
Maar het belang, dat op den voorgrond moet staan is de verbetering, die daardoor
bereikt zou worden. Vooreerst de groote moreele en maatschappelijke voordeelen,
verbonden aan de invoering van algemeenen dienstplicht. Verder het bezit van een
jong veldleger, krachtig toegerust met veldartillerie, gesteund door een sterke macht
rijwiel-infanterie, en cavalerie sterk als de tegenwoordige. Daarvoor zou men zich
van militaire zijde eenige concessies moeten getroosten, die de waarde van het leger
niet aantasten.
Aan de waarde van dit veldleger kan worden tegenovergesteld die van een klein
leger van ideale kwaliteit. Ik vermeen, dat wij bovenal noodig hebben een groot
veldleger. Het hoogste, dat door de voorbereiding ten oorlog bereikt kan worden, is
nog steeds de vrede, met handhaving onzer eer, verdediging onzer belangen. Daartoe
is een groot veldleger het meest werkzame machtsmiddel; daartoe is het absoluut
onmisbaar. Het is meer werkzaam dan vestingstelsels, meer dan verdragen, meer dan
bondgenooten, meer dan inundaties, veel meer dan ‘de sympathie der volken.’ Welk
nut toch kunnen deze alle hebben om schending onzer neutraliteit te voorkomen, te
beletten, te straffen? Welk nut om onze eer, onze rechten te handhaven? Zij kunnen
ons noch tot gevreesde versterking van den vijand, noch tot waardevollen bondgenoot
maken. Zij kunnen niet voorkomen, dat wij bij een West-Europeeschen oorlog als
quantité négligeable beschouwd, behandeld en vertrapt worden; dat die oorlog op
onzen bodem gevoerd wordt. Zij kunnen niet beletten, dat de vreemdeling in het
grootste deel van ons land den baas speelt, brandschat, plundert, inundeert, vernielt,
verwoest. Tegenover dat alles zijn zij nutteloos. En juist daar ligt voor ons het groote
gevaar. Bij een grooten West-Europeeschen oorlog zullen het zeer zwaarwichtige
motieven moeten zijn, die b.v.

Onze Eeuw. Jaargang 4

101
Frankrijk en Duitschland, gescheiden als zij zijn door een muur van vestingen, zouden
weerhouden om in onze laagvlakte den oorlog te voeren of althans door ons land
troepen te vervoeren. Daardoor zouden wij verplicht zijn aan den oorlog deel te
nemen. We hebben dan geen andere keus dan bondgenoot of vijand; en eigenlijk is
dat geen keus, zoolang wij gevoel van eigenwaarde bezitten; zóólang zullen wij
vijand van den aanrander zijn, van de eerste schending onzer grenzen af. De
verplichting, een of twee korpsen te moeten afzonderen, om in ons land een klein
leger in bedwang te houden, of onze liniën te bewaken, zal geen der partijen dwingen
ons te ontzien. En hoe uitstekend het kleine ideale Nederlandsche leger ook zijn
mocht, de faam daarvan zou deze landen wel nimmer imponeeren - veel hoogere
eigenschappen dan de Duitsche of Fransche mogen we voorshands voor ons leger
zeker onder geen voorwaarde verwachten.
Heel anders wordt de toestand, als wij een 150.000 man met een sterke
artilleriemacht op de been kunnen brengen; als wij de mogendheid, die onze
neutraliteit zou schenden, verplichten tot afzondering van minstens een vijftal korpsen.
Dan wordt de kans al heel gering, dat een der strijdende partijen zich dien last op
den hals zou willen halen, om haar vijand zulk een bondgenoot in de armen te werpen.
Ook tegenover een overzeeschen vijand is het bezit van zulk een leger van het
grootste belang. Een landing op onze kusten, die door de vloot niet belet kan worden,
behoeven wij dan niet te verwachten, vooral, indien door het gebruik van den
landstorm als kustwacht, dat leger in zijn geheel tegen de landingstroepen zou kunnen
optreden.
Met zoo'n leger zullen wij den vijand buiten ons polderland kunnen houden, in
het uiterste geval achter de Nieuwe Hollandsche Waterlinie tot staan brengen. Ons
polderland moge zooals het daar ligt, zeer geschikt zijn voor een krachtige
verdediging, toch schijnt het bedenkelijk op die geschiktheid ons defensie-systeem
te bouwen. Niet alleen omdat een belangrijk deel van ons land wordt prijs gegeven;
niet alleen omdat wij ons in een kleinen kring laten opsluiten,
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waarin wij op den duur zelfs zonder groote inspanning van den aanvaller moeten
ondergaan; maar ook, omdat als de verdediging in het polderterrein werkelijk zoo
krachtig is, dat de aanvaller er niet vooruit kan, het gevaar niet als uitgesloten mag
beschouwd worden, dat inundaties op groote schaal ook zouden gebruikt worden om
ons te knakken of bedreiging daarmede, als middel om aan een ultimatum kracht bij
te zetten.
Als wij zulk een leger bezitten zullen wij ons voortbestaan niet behoeven te bouwen
op de sympathie der volken. Wie daarop mocht vertrouwen na den Transvaalschen
oorlog, moge bedenken, dat op die sympathie al heel weinig aanspraak gemaakt kan
worden door een volk, dat naliet zich behoorlijk voor te bereiden tot den oorlog, dat
verzuimde alle weerbare mannen tot den strijd af te richten, dat zich te weinig geschut
verschafte.
Indien ons voortbestaan afhankelijk is van eigen krachtsinspanning, dan staat
verzet tegen invoering van algemeenen dienstplicht gelijk met bevordering der kansen
op die invoering onder vreemde leiding met jarenlange oefentijden. In geen
oorlogsgeval kunnen wij een groot veldleger ontberen, in ieder oorlogsgeval zullen
wij daarvan het meeste voordeel hebben, ook om de bestaande stellingen actief te
verdedigen. Daarom moeten wij op de vorming van zulk een leger onze krachten
concentreeren. Invoering van algemeenen dienstplicht en uitbreiding van de
veld-artillerie zijn daartoe dringend noodig.
Ik heb getracht den weg te wijzen, waarlangs die resultaten konden worden bereikt
zonder verhooging der oorlogslasten, uit overweging, dat het nutteloos zou zijn de
behoefte aan verandering in het licht te stellen, zonder te kunnen wijzen op de
mogelijkheid uit financieel oogpunt.
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Over Middeleeuwsche Vlaamsche miniaturen
Door Dr. G.J. Boekenoogen.
B r é v i a i r e G r i m a n i de la Bibliothèque de S. Marco à Venise.
Reproduction photographique complète éditée par S c a t o d e V r i e s .
Préface du Dr. S a l . M o r p u r g o . Leyde, A.W. S i j t h o f f . 1e Livraison.
Onder de kostelijkste kunstschatten die het aan kunstwerken zoo rijke Venetië bezit
behoort ook het beroemde brevier van den Kardinaal G r i m a n i in de bibliotheek
van San Marco. Het is een der rijkst versierde handschriften ter wereld. De meer dan
800 bladen waaruit het bestaat zijn alle zonder uitzondering verlucht met lijsten van
bloemen, vruchten, insecten en ornamenten, of met groote miniaturen, waarvan het
aantal hier ongewoon groot is. Op het blanke, fijne perkament prijken de kostelijke
teekeningen in ongerepte kleurenpracht, zoo schoon alsof zij pas door den kunstenaar
werden geschilderd. Een dergelijke schat heeft natuurlijk reeds lang de aandacht der
kunstkenners en kunstgeleerden tot zich getrokken. Maar de overgroote zorg, die
men in de boekerij van San Marco voor het brevier draagt, maakt het voor
nauwlettende studie zeer moeilijk
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toegankelijk en het aantal gewone stervelingen die het met eigen oogen nauwkeurig
hebben kunnen bekijken is uiterst gering.
Het is daarom een belangrijk feit dat een moedig uitgever de uiterst kostbare
reproductie van het omvangrijke handschrift heeft aangedurfd, en wij mogen er ons
voor de eer van ons land over verblijden, dat het een Nederlandsch uitgever is die
deze zaak ondernam. De aanleiding hiertoe is geweest het reproduceeren van een
der klassieke handschriften van de Bibliotheca Marciana in de Codices Graeci et
Latini, die onder leiding van den Directeur der Leidsche bibliotheek worden
uitgegeven door de firma S i j t h o f f . Bij die gelegenheid sprak de Directeur van de
boekerij van San Marco den wensch uit dat ook het Breviarium Grimani - en wel in
zijn geheel - zou worden gereproduceerd. Door bemiddeling van Dr. D e V r i e s ,
aan wiens goede zorgen dus ook de leiding van deze uitgave werd toevertrouwd, is
dit plan tot uitvoering gekomen, en de eerste der twaalf afleveringen waaruit het
werk zal bestaan heeft onlangs het licht gezien. Voortaan zal het dus ieder mogelijk
zijn de allervoortreffelijkst gereproduceerde miniaturen van het brevier te bewonderen
en te bestudeeren; voortaan zal men dus die afbeeldingen kunnen leggen naast de
verwante miniaturen van andere handschriften en is aldus de weg geopend voor een
vruchtbaar onderzoek. De 300 fraaiste bladzijden worden in kleurendruk weergegeven;
de overige, die alleen tekst en gewone randen bevatten, zijn in één kleur gedrukt. De
reproductie is natuurlijk geheel photographisch, doch de firma F r i s c h , te Berlijn,
aan wie deze is opgedragen, maakt voor den kleurendruk gebruik van een geheel
nieuw procédé, waarbij de kleuren op glazen platen worden overgebracht en
rechtstreeks van deze afgedrukt. Het verkregen resultaat is prachtig; men kan zich
moeilijk voorstellen dat door mechanische reproductie het origineel ooit nauwkeuriger
zal kunnen worden weergegeven.
Deze uitgave is echter allerminst alleen voor geleerden bestemd. Ieder die iets
voelt voor kunst wordt er
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door gebaat en velen zullen gaarne hunne oogen laten weiden over de kleurenpracht
dezer miniaturen. Dat het werk niet alleen in onze groote openbare bibliotheken te
raadplegen is, maar dat ook een betrekkelijk groot aantal particulieren in ons land
hun boekerij met dit uiteraard kostbare plaatwerk hebben verrijkt is inderdaad
verblijdend.
Voor ons wordt het belang ervan nog verhoogd door het feit dat het Nederlandsche
kunstenaars waren die vier eeuwen geleden deze miniaturen schilderden. In ruimeren
kring de aandacht te vestigen op deze prachtige uitgave is dus alleszins
gerechtvaardigd en ik maak dus gaarne gebruik van de gastvrijheid van dit tijdschrift,
om naar aanleiding van deze nieuwe reproductie van het Breviarium Grimani een
en ander mede te deelen over de Vlaamsche schilderkunst in de middeleeuwen, en
wel in het bijzonder over de miniatuurschilderkunst.
Alles heeft zijn tijd. En wat zijn tijd gehad heeft, wordt vergeten; men ziet er niet
meer naar om.
Dit is ook met kunst het geval. Zoodra de smaak zich wijzigt en de mode andere
kunstvormen verlangt, geraken de kunstwerken der vorige periode in discrediet; zij
zijn ouderwetsch geworden en dus niet meer in tel.
Onze middeleeuwsche kunst werd na eene geleidelijke evolutie vervangen door
den geïtalianiseerden stijl der 16de eeuw (die zelf weldra wijken moest voor andere
kunstvormen) en is langen tijd bijna algemeen in minachting geweest; middeleeuwsche
schilderijen waren waardeloos en werden voor brandhout verkocht. Natuurlijk waren
er te allen tijde kunstliefhebbers die Va n E y c k en M e m l i n g hebben gewaardeerd
en hunne schilderijen in eere gehouden, maar voor het groote publiek waren ook die
beroemde namen slechts klanken en de eigenaars en beheerders van
kunstverzamelingen doopten de schilderijen met de ondenkbaarste kunstenaarsnamen,
levende in volslagen onbekendheid met de eigenaardigheden der verschillende
groepen van kunstenaars op het einde der middeleeuwen. Maar de tijden veranderen
en over gebrek aan belangstelling hebben de middel-

Onze Eeuw. Jaargang 4

106
eeuwsche schilders thans niet meer te klagen. Sedert Wa a g e n in 1822 zijn boek
over H u b e r t en J a n v a n E y c k uitgaf is er veel over de oude Nederlandsche
meesters geschreven; doch vooral in de laatste 20 jaar is het onderzoek vruchtbaar
geweest en heeft de geschiedenis onzer middeleeuwsche kunst een geheel ander
aanzien gekregen. De oude Vlaamsche schilders zijn in de mode gekomen en hunne
beteekenis en invloed is zoozeer op den voorgrond gesteld, dat men er in Frankrijk
op bedacht wordt voor de middeleeuwsche Fransche schilders een deel van de eer
te reclameeren.
Men kan haast geen wetenschappelijk kunsttijdschrift uit de laatste jaren in handen
nemen, het zij dan in de Nederlanden, in Frankrijk, in Engeland of in Duitschland
verschenen, of het bevat een artikel over middeleeuwsche Vlaamsche kunst. Dit heeft
natuurlijk ten gevolge dat ook zij die niet gewoon zijn de vorderingen der
kunstwetenschap te volgen, toch iets gaan bemerken van de belangstelling die onze
middeleeuwsche kunstenaars trekken. De tentoonstelling van Vlaamsche primitieven
te Brugge, een gevolg van deze belangstelling, heeft ook het hare gedaan om in
ruimen kring de aandacht te vestigen op deze lang versmade kunst, zoodat men
menigeen, die tot voor korten tijd zelfs den naam niet had gehoord, thans met
bewondering kan hooren spreken over R o g i e r v a n d e r We y d e n , D i e r i c
B o u t s of G e r a r d D a v i d . Bij velen zal deze bewondering wel niet diep zitten
en weer voorbijgaan als er voor de Vlaamsche primitieven weer iets anders in de
mode komt, maar zeer zeker kan ook een gedwongen mooi-vinden er toe bijdragen
dat men althans iets gaat voelen voor de schoonheid dezer kunstuitingen die zoo ver
van ons 19de-eeuwers, en vooral van Protestantsche Nederlanders, afstaan. En dat
is natuurlijk verblijdend.
Vooral in de laatste jaren dan is de kennis omtrent onze middeleeuwsche kunst
belangrijk uitgebreid. Door archiefstudie en door de scherpzinnige ontdekkingen van
verschillende geleerden hebben wij een geheel nieuwen kijk gekregen op de
geschiedenis onzer oude schilderscholen. Onbekende
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namen van groote schilders zijn aan het licht gebracht en hunne werken
teruggevonden. Onverwachte gegevens kwamen aan den dag omtrent betrekkingen
tusschen kunstenaars uit verschillende streken en hun reizen en trekken van het eene
land naar het andere. Tal van belangrijke kwesties werden nader tot hunne oplossing
gebracht.
Hoe minder men van iets weet, des te eenvoudiger lijkt het. De geschiedenis onzer
middeleeuwsche schilderkunst was vroeger dan ook gauw verteld; thans echter is
gebleken dat de zaak uitermate ingewikkeld is. En hoeveel licht er reeds in menig
opzicht verspreid is, er is alle reden om te twijfelen of verschillende gewichtige
punten wel ooit geheel tot klaarheid zullen worden gebracht.
Die nieuwe gegevens waarvan ik sprak liggen verspreid in tijdschriften en een
aantal weinig bekende, dikwijls zeer zeldzame boeken. Indien ik dus daaromtrent
een en ander mededeel, mag ik veronderstellen niet uwe belangstelling te vragen
voor algemeen bekende zaken.
Ik zal natuurlijk niet trachten een overzicht te geven van alle kwesties die door de
verschillende kunstgeleerden geopperd en van alle gissingen die verdedigd of
bestreden zijn, maar wil hier allerlei onder de aandacht brengen dat naar ik meen in
ruimeren kring belangstelling verdient en dat beschouwd mag worden als aanwinst
voor onze kennis of althans als meer dan: losse gissing. Bij een onderwerp als dit is
het natuurlijk onmogelijk de hypothesen geheel te ontwijken, doch ik zal u daarmede
niet meer lastig vallen dan noodig is.
Gent, Brugge en Ieperen zijn in de middeleeuwen de middelpunten van handel en
verkeer in de Nederlanden, de stapelplaats van West-Europa. Rijk door de
lakenindustrie en den handel, trekken de Vlaamsche steden van heinde en ver den
vreemdeling tot zich; uit Italië, uit Frankrijk, uit Engeland, uit het Duitsche Rijk
komen bankiers en kooplieden naar Brugge en Gent om er zaken te doen of een
kantoor te vestigen. Geen wonder dat ook de kunstenaars naar Vlaanderen trokken,
aangelokt door de schoone
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gelegenheid om hun talent winstgevend te maken. Dat de bloei van de Vlaamsche
steden tegen het einde der middeleeuwen begint te tanen, werd te Gent en Brugge
nog weinig gevoeld. Het Bourgondische hof zette nieuwen luister bij aan Vlaanderen's
hoofdstad, terwijl de Brabantsche steden in macht begonnen te stijgen.
Vandaar dat de Nederlandsche kunst in de latere middeleeuwen vooral in Gent en
Brugge, in Brussel en Leuven zich het rijkst ontplooit. Toch zijn de kunstenaars die
den grootsten roem der Vlaamsche en Brabantsche schilderschool uitmaken bijna
geen van allen geboren Vlamingen of Brabanders. Het zijn vreemdelingen, meesters
in hunne kunst, die, aangelokt door de voordeelen welke de Vlaamsche en Brabantsche
steden hun boden, zich daarheen begaven. Sommigen van hen kwamen uit Walenland,
inzonderheid uit Henegouwen, zooals R o g i e r v a n d e r We y d e n . Anderen
kwamen uit het Limburgsche, zooals ieder weet: men denke slechts aan H u b e r t
en J a n v a n E y c k met hunne zuster M a r g a r e t a . Enkelen kwamen van verre,
gelijk H a n s M e m l i n g , die, uit de buurt van Mainz afkomstig, over Keulen naar
Brugge kwam. Velen ook waren Hollanders, b.v. D i e r i c B o u t s , van Haarlem,
de grondlegger der Brabantsche school, en G e r a r d D a v i d , van Oudewater, na
M e m l i n g 's dood de meest beroemde schilder van Brugge.
Wij zijn al te licht geneigd iedere schilderschool als iets afzonderlijks te
beschouwen. Daarom zijn de zoo pas genoemde namen leerrijk. Een volleerd
kunstenaar die zich elders vestigt kan onder vreemden invloed zijn stijl wijzigen, hij
zal toch in den regel iets van het hem eigene behouden en op zijne leerlingen
overbrengen. Door die vreemdelingen heeft dus de Noordfransche, de Nederrijnsche,
de Hollandsche kunst op de Vlaamsche schilderkunst ingewerkt, gelijk omgekeerd
de Vlaamsche school invloed heeft gehad op de kunst elders in Europa. Ik ben
overtuigd dat die wederkeerige invloed veel grooter was dan men gewoonlijk
aanneemt.
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Van de oude Hollandsche schilderkunst is weinig met zekerheid bekend; het is ook
niet te verwonderen dat in het Protestantsche Holland meer is verloren gegaan dan
in de Zuidelijke Nederlanden. Met groote waarschijnlijkheid kan de Opwekking van
Lazarus in het Berlijnsche Museum op grond van de beschrijving in Va n M a n d e r 's
Schilderboek toegeschreven worden aan A e l b e r t O u w a t e r , maar dit is ook het
eenige stuk dat van dien in zijn tijd zoo beroemden schilder is aan te wijzen. Verder
zijn van G e e r t j e v a n S i n t J a n s eenige stukken met zekerheid bekend; maar
dat is alles wat wij van de 15de-eeuwsche Haarlemsche school, die toch zeer
belangrijk moet zijn geweest, weten. Vergelijken wij nu het gelaatstype op de
authentieke schilderijen van G e e r t j e met sommige stukken van de Keulsche school,
b.v. met die van den Meester van St. Severin, dan kan men niet nalaten te denken
dat er voeling heeft bestaan tusschen de Keulsche en de Hollandsche schilders, wat
ook niet onaannemelijk is bij de handelsbetrekkingen met Keulen. Door schilderijen
en teekeningen, en later ook door prenten, kan die zijn onderhouden, evenzeer als
door persoonlijk verkeer.
Ook de Limburgsche schilders en de Keulenaren staan niet geheel onafhankelijk
naast elkaar; het tegendeel ware trouwens vreemd. Terecht heeft men b.v. gewezen
op de overeenkomst tusschen J a n v a n E y c k 's Madonna met de fontein te
Antwerpen en S t e p h a n L o c h n e r 's Madonna in het Bisschoppelijk Museum te
Keulen. Evenzoo staat het vast dat R o g i e r v a n d e r We y d e n een sterken
invloed heeft gehad op de latere Keulsche schilders.
De betrekkingen van de Nederlandsche kunstenaars tot Frankrijk waren uit den aard
der zaak zeer belangrijk. De staatkundige toestand bracht dit mede. Vlaanderen was
een leen van Frankrijk en ook Brabant en Holland hadden in de 15de eeuw Fransche
vorsten.
Onder die omstandigheden is het begrijpelijk dat vele kunstenaars uit de
Nederlanden aan de Fransche hoven werkzaam zijn geweest.
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Sedert het einde der 14de eeuw is de Vlaamsche invloed op de Fransche kunst zoo
sterk geweest dat men die zelfs is gaan aanduiden als Fransch-Vlaamsche kunst. En
toch had de Fransche school sterk sprekende karaktertrekken, die nooit geheel zijn
verdwenen. Maar de tijdsomstandigheden zijn de Fransche kunst niet gunstig geweest.
Zij hebben belet dat de kunst, die te Parijs zulk een hoogen bloei had bereikt, zich
regelmatig kon blijven ontwikkelen. Het is zeer aannemelijk dat wegens den
Honderdjarigen Oorlog de Fransche kunstenaars meerendeels zijn geweken naar het
Maasdal of hun toevlucht en werk hebben gezocht bij de Hertogen van Bourgondië,
en zoodoende sterker onder den invloed der Nederlandsche kunst zijn gekomen dan
anders het geval ware geweest. Immers P h i l i p s d e S t o u t e , Hertog van
Bourgondië, was gehuwd met M a r g a r e t a v a n M a l e en werd door haar in 1384
Graaf van Vlaanderen.
Hij was, gelijk men weet, een zoon van den Franschen Koning J a n II, en dus een
broeder van Koning K a r e l V, van den Hertog van Berri en van den Hertog van
Anjou, die allen zoo ontzaglijk veel tot bevordering der schoone kunsten hebben
gedaan.
K a r e l V is in dit opzicht vooral bekend door de rijke verzameling handschriften
die op zijn last werden geschreven en verlucht of door hem van anderen zijn
aangekocht. Ons interesseert hier vooral de Bijbel die in het Museum
Meermanno-Westreenianum wordt bewaard, omdat de als opdracht dienende
miniatuur, waarop voorgesteld wordt hoe het boek aan den Koning wordt aangeboden,
het opschrift draagt: ‘J o h a n n e s d e B r u g i s , pictor regis..., fecit hanc picturam
propria sua manu.’ Deze J a n v a n B r u g g e , wiens geslachtsnaam B a n d o l of
B o n d o l f schijnt te zijn geweest, was dus een Bruggeling in dienst van den
Franschen koning. Hij was bij dezen zeer in aanzien en komt herhaaldelijk in de
rekeningen voor. Ook blijkt hij bestellingen te hebben gekregen van 's Konings
broeder, L o d e w i j k v a n A n j o u , o.a. het ontwerp voor de prachtige tapijten,
bestemd voor diens kasteel te Angers.
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Als schilder, met den titel van kamerling, vinden wij bij den Hertog van Bourgondië
(bij wiens kleinzoon 45 jaar later J a n v a n E y c k dezelfde waardigheid zou
bekleeden) in 1380 den Limburger J a n v a n H a s s e l t en daarna den Henegouwer
J e a n d e B e a u m e z , die na zijn dood omtrent 1397 wordt opgevolgd door J e a n
M a l o u e l uit Gelderland.
Diens zegel draagt als omschrift ‘S. J o a n . M a e l w a e l ’, doch in de rekeningen
vinden wij zijn naam in den verfranschten vorm M a l o u e l . Gelijk aan alle
hofschilders van dien tijd wordt hem schilderwerk van allerlei aard opgedragen. Hij
maakt schilderijen en zorgt voor de decoratie van vaandels en schilden, maar hij
wordt ook belast met het polychromeeren van beeldhouwwerk en het teekenen van
patronen voor tapijten. Ook heeft hij vermoedelijk miniaturen gemaakt.
Door hem schijnt o.a. geschilderd te zijn een Doode Christus, afkomstig uit Dijon
en thans in het Louvre. Dit stuk vertoont echter niets van de eigenaardigheden die
de 15de-eeuwsche Nederlandsche kunst kenmerken; het heeft een beslist Fransch
karakter, en het gelaat van God den Vader, die het lijk van Christus ondersteunt,
wordt precies zoo teruggevonden op Fransche miniaturen uit denzelfden tijd.
Ook de opvolger van M a l o u e l , de Brabander H e n r i B e l l e c h o s e , die in
1415 onvoltooide schilderijen van M a l o u e l afmaakt en omstreeks 1440 gestorven
is, behoort blijkens authentieke schilderijen van hem in het Louvre geheel tot de
Fransche school.
De meest bekende schilder in dienst van den Hertog van Bourgondië is echter
M e l c h i o r B r o e d e r l a m , van Ieperen, die van 1381-1401 als zoodanig voorkomt.
Deze bleef Vlaming en wordt terecht beschouwd als een der voorloopers van de
nieuwe aera in de Vlaamsche kunst en heeft reeds lang de aandacht der kunsthistorici
getrokken.
Maar het zijn niet alleen schilders die naar Frankrijk werden gelokt, ook vele
andere kunstenaars trokken daar heen. Ik zal daarover niet uitweiden, maar wil toch
wijzen op een der beroemdsten onder hen, namelijk den beeldhouwer C l a u s
S l u t e r , die uit Holland afkomstig was en onsterfelijk is geworden door zijn werk
in het Karthuizerklooster van
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Champmol bij Dijon. Verder doen de rekeningen ons de namen kennen van
goudsmeden en andere kunstenaars, o.a. ook een glasschilder uit Delft ‘maistre
Thierry Espallant’ of ‘Esperlanc’ (dat is zeker wel: Spalant), die van 1421-1454 te
Dijon voorkomt.
De eerste Maecenas van zijn tijd was echter Hertog J a n v a n B e r r i . Evenals
zijn broeders vereenigde hij een kring van groote kunstenaars om zich heen. A n d r é
B e a u n e v e u , van Valenciennes (dus een Henegouwer) leidt voor hem de groote
decoratieve werken; deze was zoowel beeldhouwer als teekenaar en heeft zeker ook
wel geschilderd. Maar inzonderheid zijn het de kostbare en kostelijke handschriften
die op last van J a n v a n B e r r i werden vervaardigd, welke thans nog tot ons
spreken van zijn hoogontwikkelden kunstzin. Deze handschriften vormen een
afzonderlijke groep in de miniatuurschilderkunst en zijn door allerlei eigenaardigheden
in de versiering kennelijk. In de verluchting hebben ook Nederlanders een belangrijk
aandeel gehad. Een aantal van de beste miniaturen zijn van de hand van
J a c q u e m a r t v a n H e s d i n ; maar belangrijker nog is het werk van P o l v a n
L i m b u r g en zijn beide broeders, aan wie thans met zekerheid wordt toegeschreven
de verluchting van het fraaiste der Fransche handschriften, de beroemde Très Riches
Heures te Chantilly, indertijd door den Hertog van A u m a l e te Genua gekocht. Het
boek was bij den dood van J a n v a n B e r r i in 1416 nog niet geheel gereed; alleen
het oudste gedeelte is dus door de Limburgsche kunstenaars verlucht. Het handschrift
schijnt toen door erfenis in het bezit van het vorstenhuis van Savoye te zijn gekomen
en de versiering is eene halve eeuw later door andere handen voltooid. P o l v a n
L i m b u r g en zijn broeders waren reeds vóór 1411 bij J a n v a n B e r r i in dienst
en stonden in hoogen gunst. P o l woonde te Bourges in een huis dat hem de Hertog
had gegeven. De miniaturen in de Heures de Chantilly zijn uitermate belangrijk, niet
alleen om hare hooge kunstwaarde, maar vooral omdat zij een merksteen zijn in de
ontwikkeling der middeleeuwsche kunst. Zijn de vroegere miniaturen nog geheel
middeleeuwsch, het werk van deze Limburgers ademt
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een nieuwen geest, denzelfden dien wij ook bij de Va n E y c k 'e n en de overige
schilders uit den bloeitijd der Vlaamsche school terugvinden. Bovendien staat de
verluchting van de Heures de Chantilly in verband met die van eene heele reeks van
jongere handschriften, waartoe ook het Breviarium Grimani behoort, gelijk wij straks
zullen zien.
Al blijkt uit de voorafgaande mededeelingen dat de Nederlandsche kunst dus
noodzakelijk invloed moet gehad hebben op de Fransche, toch make men er niet uit
op dat de Fransche vorsten uitsluitend vreemde kunstenaars voor de uitvoering van
hunne kunstwerken bezigden. Ook Franschen hebben een even geziene positie aan
hun Hof ingenomen. Ik wijs b.v. op J e a n d'O r l e a n s , ‘peintre du roi’ en ‘valet de
chambre’ van K a r e l V sedert 1364, blijkens de zeer groote sommen die hem voor
zijn werk betaald worden een hoog geacht kunstenaar. Met zekerheid zijn van hem
geen werken bekend, maar onlangs heeft men de gissing gemaakt dat van zijn hand
zou kunnen zijn de prachtige teekening van het altaarkleed van Narbonne, in 1377
door Koning K a r e l V besteld, en thans in het Louvre te bewonderen. Let men op
de jaren, dan ziet men dat deze J e a n d'O r l e a n s en andere kunstenaars ouder zijn
dan de straks genoemde Nederlanders. Er is dan ook grond voor het vermoeden, dat
in de 14de eeuw bij de betrekkingen tusschen de Fransche en de Nederlandsche kunst
het de Fransche kunst was die het meest te geven had en het hoogst ontwikkeld was.
Met de miniatuurschilderkunst, de glasschilderkunst, de goudsmeedkunst, de
bouwkunst was dit stellig het geval. Geen wonder dus dat ook de uit het Noorden
komende schilders, gelijk wij zagen, zich assimileerden aan de Fransche traditie.
Doch daarin komt tegen het begin der 15de eeuw verandering. De Fransche kunst
begint zich in eene andere richting te ontwikkelen onder invloed van kunstenaars als
M e l c h i o r B r o e d e r l a m en de gebroeders v a n L i m b u r g , die dus een
verbindingsschakel vormen tusschen de in Frankrijk bloeiende kunst en de Vlaamsche
schilders van de 15de eeuw. De
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Nederlanders hebben toen de Franschen overvleugeld, wat niet onaardig wordt
geïllustreerd door het feit dat P h i l i p s v a n B o u r g o n d i ë zijn ouden hofschilder
B e l l e c h o s e te Dijon verwaarloost en voortaan zijn gunst betoont aan J a n v a n
Eyck.
Maar niet alleen het Noorden heeft invloed geoefend op de Fransche kunst. De
Italiaansche kunst moet reeds vroeg in aanraking zijn geweest met die van andere
landen. Zoo vertoonen een aantal miniaturen in de Très Riches Heures de Chantilly
eene onmiskenbare verwantschap met de school van G i o t t o , gelijk het pas genoemde
altaarkleed van Narbonne met de school van Siena. Door de vele Italiaansche
kooplieden te Parijs zullen zeker ook kunstwerken uit hun land zijn ingevoerd, die
dus door kunstenaars konden worden gezien. Men neme verder in aanmerking dat
de Pausen van 1309-1378 hof hielden te Avignon en dat L o d e w i j k v a n A n j o u
koning van Napels werd. Men bedenke dat de schilders en beeldhouwers van
P h i l i p s v a n B o u r g o n d i ë van tijd tot tijd ook werkten voor J a n v a n B e r r i ,
en omgekeerd diens dienaren te Dijon; dat J a n v a n B r u g g e te Parijs ook
opdrachten kreeg van den Hertog van A n j o u . Vreemde invloed kon zich dus
gemakkelijk verspreiden en het is niet te verwonderen dat ook die van de Italiaansche
kunst zeer merkbaar is.
Ook in de Nederlanden. Gewoonlijk meent men dat de invloed van Italië eerst
zichtbaar wordt op onze schilderijen in het begin der 16de eeuw, doch dat is niet
geheel juist. De bekende navolging der Italiaansche schilders begint inderdaad eerst
omstreeks 1500, maar blijken van Italiaanschen invloed worden reeds veel vroeger
aangetroffen. Zoo vindt men op de schilderijen van H u b e r t v a n E y c k b.v. reeds
Noorditaliaansche architectuur, wat bewijst dat hij Italiaansche schilderijen moet
hebben gezien of wellicht zelf in Italië is geweest. Omgekeerd weten wij, dat door
te Gent en Brugge gevestigde Italianen in de 15de eeuw Vlaamsche schilderijen naar
Italië zijn gebracht, waar deze ten zeerste werden gewaardeerd; dat verschillende
schilders uit dien tijd in Italië hebben verwijld en sommigen zelfs
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(o.a. J o o s t v a n G e n t ) er zich hebben gevestigd, en dat de realistische Vlaamsche
kunst door Italiaansche schilders werd nagevolgd.
Van den overvloed van Nederlandsche kunstenaars hebben ook Spanje en Portugal
hun deel gehad, vooral sedert het einde der 15de eeuw.
Men vergeve mij als ik wat uitvoerig ben geweest over den naar buiten werkenden
invloed der Nederlandsche kunst in de middeleeuwen, maar men zal moeten
toestemmen dat het constateeren daarvan voor de geschiedenis onzer kunst van het
hoogste belang is.
Een gewichtig vraagstuk in de kunstgeschiedenis is ook: Hoe is het mogelijk dat
plotseling met de gebroeders Va n E y c k een zoo volmaakte kunst is voor den dag
gekomen dat die door geen der na hen komenden is overtroffen?
Zijn zij werkelijk zoo geheel uit de lucht komen vallen? Of is er een verklaring te
vinden voor het ontstaan van hunne nieuwe kunstvormen?
Een geheel afdoend antwoord is nog niet gegeven, ook omdat de superioriteit der
Va n E y c k 'e n boven hunne tijdgenooten zeker een gevolg is van hun genialen
aanleg, waarvan de ontwikkeling natuurlijk niet is aan te wijzen. Geheel op zichzelf
staat hunne kunst echter niet.
Een feit is, dat onder de ons bewaard gebleven schilderijen uit vroeger tijd geen
enkel is dat ons de vlucht die de kunst onder de Va n E y c k 'e n neemt voldoende
verklaart. Er is veel verloren gegaan, maar het zou wel zeer toevallig zijn als van
werkelijk superieure schilderijen van voorgangers niet evengoed iets ware gespaard
gebleven als van die der Va n E y c k 'e n zelf. Toch toonen sommige oudere stukken
verwantschap, al is het niet aannemelijk dat door zulke voorbeelden alléén de Va n
E y c k 'e n gekomen zijn tot hun stijl. Zulk een voorganger was b.v. M e l c h i o r
B r o e d e r l a m , en andere onbekende tijdgenooten moeten op een dergelijke manier
geschilderd hebben.
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De eigenlijke voorloopers van H u b e r t v a n E y c k zijn dan ook niet te vinden
onder de schilders van altaarstukken. Wij hebben te denken aan een ander onderdeel
van het schildersberoep, namelijk het polychromeeren van beelden. Dat dit
toevertrouwd werd aan groote kunstenaars zagen wij reeds. Ook aan H u b e r t v a n
E y c k zal zulk werk wel zijn opgedragen; het is zelfs mogelijk dat hij in zijn leertijd
verbonden is geweest aan een beeldhouwerswerkplaats. In elk geval lijdt het geen
twijfel of de schilderijen van H u b e r t v a n E y c k staan onder invloed van de
beeldhouwkunst. Dit blijkt niet alleen uit zijn voorliefde voor het aanbrengen van
beeldhouwwerk en architectuur op zijne schilderijen, maar vooral ook uit den vorm
en de houding zijner figuren, die stellig eene nabootsing zijn van gepolychromeerde
beelden. Natuurlijk wil ik niet zeggen dat de schilderijen van H u b e r t v a n E y c k
geschilderde afbeeldingen zijn van gebeeldhouwde voorstellingen; ik bedoel alleen,
dat de groote kunstenaar gebruik heeft gemaakt van wat de beeldhouwkunst hem
leerde, en dat op de schilderkunst heeft toegepast. En juist de beeldhouwkunst was
op het einde der 14de eeuw krachtig voortgeschreden op den weg van het realisme.
Ik wijs b.v. op wat C l a u s S l u t e r heeft gewrocht.
Toch is ook hierdoor de kunst der Va n E y c k 'e n nog geenszins geheel verklaard.
Een ander bij hen te voorschijn tredend element is het landschap, het fijne
atmosferische landschap, dat op vele hunner schilderijen den gouden achtergrond of
het als achtergrond dienende kleurige gordijn vervangt. Dit is van de natuur afgezien
en niet van de beeldhouwers, en men vraagt zich af: Welke aanleiding hadden de
Va n E y c k 'e n om het op hunne schilderijen aan te brengen? Wij zullen wel niet
mistasten als wij aannemen dat zij hierin de miniatuurschilderkunst volgden. Dat er
voor deze gissing reden is zal zoo aanstonds blijken. Thans wijs ik er alleen nog op
dat het merkwaardig is dat niets zoo dicht staat bij de realistische teekening van de
landschappen der Va n E y c k 'e n als de miniaturen van hunne tijd- en landgenooten
Pol van

Onze Eeuw. Jaargang 4

117
L i m b u r g en zijne broeders in de Heures de Chantilly.
In velerlei opzicht is er den laatsten tijd omtrent de gebroeders Va n E y c k nieuw
licht opgegaan. Sinds onheuglijke tijden staan zij te boek als de grondvesters onzer
schilderkunst, als de uitvinders van het schilderen met olieverf, als groote kunstenaars.
Hunne namen en hunne schilderijen zijn steeds in eere gehouden. Toch is sedert de
16de eeuw aan H u b e r t v a n E y c k groot onrecht geschied. Hij, tijdens zijn leven
en kort na zijn dood als groot kunstenaar ten zeerste gevierd, zóó dat hij begraven
werd bij het altaar waarop zijn beroemdste schilderstuk prijkte, met een zeer prijzend
grafschrift; zóó dat men later zijn rechterarm, als ware het een reliquie, in eene kas
bij zijn graf ten toon stelde, is later in de schatting van het nageslacht geheel
verdrongen door zijn jongeren broeder J a n v a n E y c k . Wij kunnen thans nagaan
hoe dat mogelijk is geweest. De eerste aanleiding is eene vergissing van den schilder
L u c a s d e H e e r e , die het bericht onder het Gentsche altaarstuk verkeerd heeft
opgevat en aan J a n de eer daarvan heeft toegekend in plaats van aan H u b e r t , in
strijd met de uitdrukkelijke verklaring van J a n v a n E y c k zelf. D e H e e r e is
gevolgd door andere, meer gelezen schrijvers, door G u i c c i a r d i n i en Va n
M a n d e r en de rest. Vandaar dat zich eene verkeerde traditie vormde, in de hand
gewerkt door het feit dat de schilderijen van J a n v a n E y c k voluit met zijn naam
zijn geteekend en die van H u b e r t niet. H u b e r t 's werk raakte dus in vergetelheid;
bovendien wilde het toeval dat een der weinige stukken die op zijn naam bleven
staan slechts een kopie was naar een verloren schilderij, wat dus het minder gunstige
oordeel over zijn kunst, vergeleken met die van zijn jongeren broeder, versterkte.
Kortom men begon ernstig te twijfelen of H u b e r t v a n E y c k wel een groot
kunstenaar was geweest en of hij zijn roem niet alleen aan J a n v a n E y c k te
danken had.
In deze voorstellingen is nu een algeheele ommekeer gekomen. Wij danken dien
vooral aan de onderzoekingen
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van J a m e s We a l e , die zooveel tot de juistere kennis der oude Vlaamsche kunst
heeft bijgedragen.
Het is nu gebleken dat H u b e r t v a n E y c k inderdaad de grootste der beide
broeders is geweest; en van zijn werk, waarvan wij tot voor korten tijd bijna niets
wisten, is thans allerlei teruggevonden.
Het eenige houvast dat wij voor H u b e r t v a n E y c k hadden was zijn sterfjaar
1426. Wel wordt in 1413 in een testament melding gemaakt van een schilderij van
‘Meester H u b e r t ,’ maar van oudere schilderijen dan de Gentsche polyptiek was
niets bekend. Door vergelijking van het Gentsche stuk - dat zooals wij nu weten bijna
geheel het werk is van H u b e r t v a n E y c k - met andere Vlaamsche schilderijen
vond We a l e een aantal verwante schilderijen die hij dus ook aan H u b e r t
toeschreef. Op inwendige gronden kwam hij tot de overtuiging dat sommige van die
schilderijen aanmerkelijk ouder moeten zijn dan 1426 en dus bezwaarlijk door J a n
v a n E y c k , maar wel door H u b e r t geschilderd kunnen zijn.
Dit alles waren slechts hypothesen, die een ander dus vrijelijk kon tegenspreken
en die ook herhaaldelijk zìjn tegengesproken. Niet iedereen was door We a l e
overtuigd en ook is men van verschillende kanten komen aandragen met andere
lijsten van werken die van H u b e r t v a n E y c k zouden wezen. Wij hebben op het
oogenblik dan ook nog geen volstrekte zekerheid of alle in het debat gebrachte
schilderijen werkelijk van H u b e r t zijn en of een deel niet aan andere, misschien
nog ongenoemde en onbekende kunstenaars moet worden toegeschreven.
Dat echter de gissing van J a m e s We a l e wat de hoofdzaak betreft juist was, is
bewezen door een gelukkige ontdekking van P a u l D u r r i e u , nu anderhalf jaar
geleden.
Wat bewijst dat de tijd voor onverwachte ontdekkingen omtrent beroemde
kunstenaars nog niet voorbij is.
Toen in 1884 D e l i s l e in de Gazette des Beaux Arts eene beschrijvende lijst gaf
van de voor Hertog J a n v a n B e r r i geschreven getijdenboeken met miniaturen,
maakte hij ook melding van een handschrift in de bibliotheek te
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Turijn, door hem als Heures de Turin aangeduid en sedert steeds zoo genoemd.
D e l i s l e had het boek zelf niet gezien en kende het alleen uit een hem gezonden
beschrijving. Sedert is het prachtige handschrift meer bekend geworden en
bepaaldelijk door Graaf D u r r i e u nauwkeurig bestudeerd, die daarbij tot de
ontdekking kwam dat het voor de kunstgeschiedenis van het hoogste gewicht is.
Zooals men weet bestaat het kostbare boek thans niet meer; het is bij den noodlottigen
bibliotheekbrand te Turijn, een paar maanden geleden, vernietigd geworden. Maar
wij mogen dankbaar zijn dat er van de miniaturen althans een photographische
reproductie bestaat in de feestgave ter eere van den Directeur der Bibliothèque
Nationale bij zijn 50-jarige werkzaamheid aan de Parijsche boekerij, zoodat het
bewijsmateriaal dat dit handschrift biedt voor de kennis der oude Vlaamsche kunst
althans niet geheel verloren is gegaan.
De Heures de Turin waren een gedeelte van een prachtig getijdenboek, dat reeds
in ouden tijd in stukken gesplitst werd, die verspreid raakten en ten slotte terecht
kwamen te Turijn, te Parijs en te Milaan. Het boek werd vervaardigd op last van J a n
v a n B e r r i , maar toen de verluchting nog slechts gedeeltelijk gereed was stond de
Hertog het onafgewerkte boek af aan R o b i n e t d'E s t a m p e s in ruil tegen een
ander handschrift. Dit geschiedde tusschen 1404 en 1413. Het voorste gedeelte van
het getijdenboek, dat dus versierd was met miniaturen van de verluchters van den
Hertog van B e r r i , bleef bewaard in de familie van R o b i n e t ; het is thans het
eigendom van Barones A d . d e R o t h s c h i l d te Parijs. Het onafgewerkte deel
daarentegen kwam weldra in handen van andere eigenaars, en deze lieten de illustratie
voltooien. Zoodoende vertoont dit gedeelte van het handschrift drie verschillende
reeksen van miniaturen. Vooreerst eenige teekeningen die reeds waren uitgevoerd
toen de Hertog van B e r r i het boek nog bezat, ten tweede een veertiental zeer fraai
uitgevoerde miniaturen van Nederlandschen oorsprong, ten derde een aantal er later
bijgevoegde miniaturen om de versiering van het getijdenboek af te maken.
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De Fransche miniaturen van de eerste reeks zijn zeer fraai en de Vlaamsche van de
laatste reeks uiterst curieus voor de kennis van de zeden en gebruiken op het eind
der 15de eeuw, maar toch zijn het de miniaturen van de tweede reeks die ons
inzonderheid interesseeren. Deze namelijk vertoonen eene in 't oog vallende gelijkenis
met de schilderijen uit de school der Va n E y c k 'e n en bepaaldelijk met de stukken
die door We a l e aan H u b e r t v a n E y c k worden toegeschreven. Dat de
miniaturen in verband moeten staan met dezen kunstenaar wordt bewezen door punten
van overeenkomst met de Aanbidding van het Lam te Gent; van den optocht der
maagden op het middenpaneel vindt men een nauwkeurige kopie in de Heures de
Turin, en ook andere kleine overeenstemmingen kan men opmerken. Daarbij komt
dat deze miniaturen buitengewoon fraai zijn. Vooral opmerkelijk is de uitvoering
van het landschap. Op de teekening die voorafgaat aan het gebed tot St. Martha en
St. Juliaan, die de reizigers op reis beschermen, ziet men een zeehaven afgebeeld bij
het vallen van den avond. De vaartuigen op zee zijn reeds in avondschemering gehuld,
maar het kasteel op den achtergrond wordt nog verlicht door de laatste zonnestralen.
Zulk eene poging om de werking van het licht op een bepaald tijdstip van den dag
weer te geven vindt men ook in schilderijen van H u b e r t v a n E y c k . De zwarte
reproducties die wij van de Heures de Turin bezitten geven de schoonheid dezer
miniaturen natuurlijk slechts onvoldoende terug. Het is dus een geluk dat ook in het
gedeelte van het getijdenboek dat in het bezit is van Prins T r i v u l z i o te Milaan
een viertal miniaturen van deze zelfde reeks zijn bewaard gebleven en daaronder een
die naar het oordeel van D u r r i e u op één lijn gesteld mag worden met de fraaiste
miniaturen uit het te Turijn verbrande gedeelte. De uitvoering dezer miniaturen is
zoo superieur dat D u r r i e u geneigd is ze aan H u b e r t v a n E y c k zelf toe te
schrijven. Wellicht hebben aan sommige onder zijne leiding leerlingen gewerkt en
men denkt dan onwillekeurig aan medewerking van zijne zuster M a r g a r e t a v a n
E y c k , die volgens overlevering eene
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miniatuurschilderes is geweest. Wat hiervan zij en of wij werkelijk deze miniaturen
aan de Va n E y c k 'e n te danken hebben, zal misschien later met zekerheid blijken.
Maar de Heures de Turin zijn ook van het hoogste belang omdat zij ons aanwijzing
geven omtrent den tijd waarin deze miniaturen zijn ontstaan. Op een daarvan wordt
namelijk voorgesteld een vorst te paard, in gebed verdiept, met statig gevolg rijdende
langs het strand, terwijl een jeugdige prinses met staatjuffers hem eerbiedig te gemoet
treedt. Voorgesteld is een Hollandsch strandgezicht en de banier die achter den vorst
gedragen wordt vertoont het wapen der Graven uit het Beiersch-Henegouwsche huis.
Ditzelfde wapen komt ook voor op een der miniaturen te Milaan. Zonder twijfel is
het het wapen van hem die de miniatuur liet uitvoeren.
Wie hier is voorgesteld is niet twijfelachtig. Het kan niemand anders wezen dan
Graaf W i l l e m VI, terwijl de prinses die hem te gemoet treedt J a c o b a v a n
B e i e r e n moet zijn. Ook de gelaatstrekken weerspreken dit niet; integendeel.
Vergelijkt men het geschilderde portret van J a c o b a v a n B e i e r e n dat te
Kopenhagen is en haar op rijper leeftijd voorstelt, dan is men getroffen door de
gelijkenis met het gelaat van den ruiter op de miniatuur, dat toevallig van denzelfden
kant is genomen. J a c o b a v a n B e i e r e n zelf ziet men op de miniatuur van voren;
zij is natuurlijk jeugdiger, maar heeft denzelfden trek om den mond als op het
Kopenhagensche portret. Merkwaardig is ook de gelijkenis van den vorstelijken
ruiter op de miniatuur met een der fraaie beeldjes van J a c q u e s d e G é r i n e s die
men in ons Rijksmuseum kan bewonderen, waarop zeer onlangs door Prof. S i x de
aandacht is gevestigd; het lijdt wel geen twijfel dat wij in beiden Graaf W i l l e m
mogen herkennen.
Dat deze in het bezit kwam van het vroeger door den Hertog van B e r r i bezeten
handschrift, behoeft niet te bevreemden. Hij was getrouwd met M a r g a r e t a v a n
B o u r g o n d i ë (een zuster van J a n z o n d e r V r e e s ) en J a n v a n B e r r i was
dus zijn oom. Zijn dochter J a c o b a
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huwde in 1406 met den Hertog van To u r a i n e . Derhalve was W i l l e m VI de
zwager van den Hertog van B o u r g o n d i ë , de neef van den Koning van F r a n k r i j k
en van den Hertog van B e r r i , en de schoonvader van den erfgenaam der Fransche
kroon. Geen wonder dat hij nauw verbonden is met Frankrijk. Hij is dikwijls te Parijs,
waar hij zelfs een paleis heeft, hem geschonken door zijn oom J a n v a n B e r r i .
Hij moet dus dikwijls in aanraking zijn gekomen met R o b i n e t d'E s t a m p e s , een
der trouwste dienaren van den Hertog, en heeft zeker alle gelegenheid gehad het
getijdenboek, dat in 1413 in R o b i n e t 's bezit was, van dezen over te nemen.
In welk jaar Graaf W i l l e m aan H u b e r t v a n E y c k heeft opgedragen de
miniaturen voor dit getijdenboek uit te voeren is natuurlijk niet met zekerheid te
zeggen; maar in elk geval is dit geschied vóór 1417, wellicht in 1415 of 1416. De
dood van den vorst in 1417 zal gemaakt hebben dat het boek ook ditmaal niet voltooid
werd en dat eerst veel later andere eigenaars het van een kalender hebben laten
voorzien.
Deze miniaturen uit de school van Va n E y c k moeten dus ouder zijn dan 1417
en de schilderijen waarmede zij samenhangen kunnen dus omstreeks dienzelfden
tijd gesteld worden, althans vóór den dood van H u b e r t v a n E y c k ; zij zouden
derhalve door dezen geschilderd kunnen zijn, zooals J a m e s We a l e gist.
Uit dit alles blijkt dus van hoeveel belang de studie der handschriften met miniaturen
is voor de kunstgeschiedenis. Ik ga thans een en ander mededeelen over de wijze
waarop de handschriften van miniaturen werden voorzien, om daarna eindelijk te
handelen over het Breviarium Grimani, dat de aanleiding was tot dit opstel.
Het versieren van geschriften met miniaturen is reeds zeer oud. Zooals de naam
aanduidt verstond men daaronder oorspronkelijk niet anders dan de roodgekleurde
of roodaangeschrapte hoofdletters in het handschrift. Toen men later
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de beginletters begon te versieren, werd de naam overgedragen op die teekeningen,
en vervolgens ook op de afbeeldingen die onafhankelijk van het letterschrift het boek
opluisterden.
De boekverluchting heeft natuurlijk eene eigene ontwikkeling en eene eigene
geschiedenis, die zich niet laat opmaken uit de ontwikkeling van de gewone
schilderkunst, al hebben ook menigmaal schilders van paneelen meteen miniaturen
gemaakt en al hebben schilderijen soms als voorbeeld gediend voor teekeningen in
boeken, of miniaturen als voorbeeld voor schilderijen.
De oudste miniaturen in de Nederlanden die wij kennen zijn het werk van Iersche
monniken of navolgers van hen. In geheel Noordwest-Europa waren Ieren de brengers
en verspreiders van het Christendom en hunne kunst heeft merkelijken invloed gehad
op de Karolingische miniaturen, gelijk deze wederkeerig op de voortbrengselen der
Iersche school. Eerst in de 12de en 13de eeuw begint, met de vervanging van het
unciaalschrift en de oude minuskel door de jongere Gothische letter, ook een andere
stijl van boekversiering. Een der groote veranderingen is het verbinden van de
miniatuur met de randomlijsting, wat sedert de 13de eeuw voorkomt.
De vorm en de wijze van versiering verschillen naar gelang van den tijd en het
land van den illuminator. Niet altijd echter is het gemakkelijk te bepalen waar het
handschrift thuis behoort. Noordfransche, Nederlandsche en Engelsche handschriften
hebben dikwijls zeer veel van elkaar, wat ook niet te verwonderen is bij de
voortdurende voeling tusschen die landen, waardoor voor Franschen of voor
Nederlanders bestemde boeken vaak in Engeland geschreven of verlucht werden, en
omgekeerd. De stijl van de handschriften in West-Europa in de 13de en 14de eeuw
komt dan ook in veel opzichten overeen, al zijn er bepaalde verschillen in kleur en
behandeling. Op het einde der 14de en het begin der 15de eeuw wordt het onderscheid
echter grooter en vooral in de versiering der beginletters en randen zijn allerlei
bijzondere kenmerken waar te nemen. Om een duidelijke
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voorstelling hiervan te krijgen moet men de handschriften natuurlijk zien, eene
beschrijving is daartoe onvoldoende. Ik wijs dus slechts op enkele hoofdzaken.
In Hollandsche en Nederrijnsche handschriften uit de 15de eeuw vindt men een
elders zelden of nooit voorkomend ornament, bestaande uit omgekrulde groene
blaadjes met gouden bladeren of knoppen aan het einde der ranken. Dit is een
goedkoope versiering, die in overeenstemming is met de ook overigens geenszins
rijke uitvoering der Hollandsche handschriften. De boekverluchters in Holland zijn
blijkbaar niet door groote bestellingen in staat gesteld hunne kunst zoo te ontwikkelen
als in Vlaanderen, Frankrijk en Engeland kon geschieden, al bestaan er enkele
Hollandsche handschriften die door hoogstaande kunstenaars zijn verlucht. Overigens
gebruikte men in Holland natuurlijk ook van elders overgenomen ornamentatie.
De Vlaamsche verluchters volgen aanvankelijk denzelfden stijl als de Franschen
en besprenkelen de bladranden met gouden wingerd- of klimopbladeren, voor de
goedkoopte ook afgewisseld door gekleurde bladeren en bloemen. In Engeland vindt
men eene eigenaardige vervorming van de wingerdbladeren en de gewone knoppen
tot bladeren en bloemen die meer gelijken op vederachtige krullen dan op een
natuurlijke plant.
Daarnaast komen dan in gebruik de versierde bloemtakken en slingers die,
uitgaande van een der hoeken, den geschreven tekst geheel omgeven en waarin dan
dikwijls zijn aangebracht dieren, bloemen en komische figuren, die evenzeer op den
voorgrond komen als het ornament zelf. In Vlaanderen en Frankrijk treft men deze
wijze van versiering reeds aan in het begin der 15de eeuw, in Holland eerst een halve
eeuw later.
Dat men er dus eindelijk ook toe kwam de bladzijden met regelmatige lijnen te
omlijsten is niet te verwonderen. In Frankrijk vooral vindt men in de 15de eeuw vaak
een dergelijke versiering toegepast, waarbij de door de rechte lijnen begrensde ruimte
verdeeld is in banden, driehoeken, ruiten of andere symmetrische figuren die gekleurd
en met slingers van bloemen en ornamenten versierd zijn.

Onze Eeuw. Jaargang 4

125
Inzonderheid Vlaamsch is de daarna komende zoogenaamde Bourgondische manier,
die onder de regeering der Bourgondiërs in zwang is gekomen en bestaat in een
rechtlijnige omlijsting, waarin op een goudgrond keurig geteekende bloemen en
vruchten liggen gespreid, zonder dat die gestileerd of symmetrisch gerangschikt zijn.
Naast bloemen vindt men ook veelkleurige vlinders en insekten, en soms ook vogels,
afgebeeld. Deze versiering is in Vlaanderen zeer in trek geweest.
In handschriften uit nog later tijd wordt de omlijsting der verluchte bladzijden nog
zwaarder. De rand wordt dan meestal versierd met historiën, die dikwijls weer
afzonderlijk omlijst zijn, terwijl het geheel gevat is in architectuur, gevormd door
kolommen, nissen en bogen.
Wat nu de eigenlijke miniaturen, de historiën, aangaat, in de opvatting en wijze
van uitvoering daarvan is in den loop der eeuwen natuurlijk een geleidelijke wijziging
op te merken. De figuren, personen zoowel als zaken, zijn in de oudere miniaturen
met opzet gestileerd en geenszins natuurlijk weergegeven.
De achtergrond der teekening, waartegen de voorstelling uitkomt, bestaat
gewoonlijk uit een effen gouden grond, in de 13de en 14de eeuw (en nog later) ook
uit een mozaïek van blokken of ruiten, of uit een éénkleurigen achtergrond die
gebroken wordt door eene fijne gouden of witte damasceering met krullen of lijnen.
In de 15de eeuw krijgt men echter realistische landschappen, gebouwen en vertrekken
als achtergrond.
Het landschap heeft zich eerst zeer langzaam ontwikkeld. Ruwe bergen en boomen
vindt men reeds in zeer ouden tijd, maar van perspectief zooals wij dat kennen was
geen sprake. Men hield in de teekening geen rekening met drie dimensies, maar
alleen met lengte en breedte, en plaatste wat zich op den achtergrond bevond
eenvoudig boven het overige. Zoo ontstond de verdeeling van de teekening in
verschillende strooken, waarbij evenwel op den achtergrond geen andere tinten
werden aangebracht dan op den voorgrond. De kleur diende trouwens ook niet om
de werke-
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lijkheid weer te geven, maar alleen om de teekening duidelijker te doen spreken.
Evenmin bedoelde men de zaken in hunne ware afmetingen af te beelden en er is
dus geen reden om zich te verbazen als een boom grooter voorgesteld is dan een
berg, of een mensch grooter dan een huis. Eerst in de 14de eeuw begint men iets van
perspectief te bespeuren en het landschap realistischer op te vatten, terwijl in de
miniaturen van P o l v a n L i m b u r g en de school der Va n E y c k 'e n (dus in het
begin der 15de eeuw) de evolutie is voltooid. Terzelfdertijd kwam ook in de
traditioneele wijze van voorstellen der bijbelsche geschiedenis een ommekeer onder
invloed der mysteriespelen.
De miniaturen uit de 15de en 16de eeuw vertoonen dus een geheel ander karakter
dan die uit vroegeren tijd. Van zuiver decoratief behandelde voorstellingen zijn ze
realistisch geworden. Zij staan dan ook veel dichter bij onze tegenwoordige
opvattingen van hoe men teekenen moet en zijn dus voor ons geslacht, evenals voor
onze voorvaderen van vier eeuwen her, aantrekkelijker. Niettemin staan de goede
miniaturen uit het oudere tijdvak in schoonheid dikwijls boven de beste teekeningen
uit de 15de en 16de eeuw.
Op welke wijze geschiedde nu het versieren der handschriften met miniaturen?
Oudtijds, en bij weinig versierde boeken ook in later tijd, waren de schrijver en de
illuminator van het boek ongetwijfeld dikwijls één persoon. Toen de boeken rijker
werden opgesierd, werd verdeeling van arbeid ingevoerd. De schrijver was niet meer
illuminator. Voor de hand ligt, dat het boek eerst geschreven werd, waarbij men
ruimte open liet voor de beginletters en verdere verluchtingen, die dan door een
andere hand werden aangebracht. De weelde in de verluchting der handschriften nam
echter toe. Prachtige versieringen en figuren, geschilderd door beroemde, duur
betaalde kunstenaars, werden verlangd, en het is dus begrijpelijk dat men de uitvoering
van zulk een vorstelijk boek niet geheel en al liet verrichten door den meester zelf.
Veel van het mindere werk kon ook door
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mindere krachten worden gedaan en geschiedde dus door leerlingen of minder
begaafde kunstenaars. Een rijk versierde bladzijde is dus dikwijls het werk van
verscheidene personen: de tekst van den gewonen schrijver, de gewone beginletters
en de omlijsting van leerlingen, de groote miniatuur en dikwijls ook de rand geheel
of gedeeltelijk van den meester zelf.
De uitvoering van een rijk handschrift kostte natuurlijk niet slechts veel geld (alleen
het gebruikte goud beliep vaak een heele som), maar ook veel tijd. Vandaar dat het
schilderen der miniaturen meermalen aan verschillende kunstenaars werd opgedragen,
die dan elk een aantal bladen of katernen ter versiering ontvingen. Zoo vindt men
vaak in hetzelfde boek zeer fraaie miniaturen naast teekeningen van geen of geringe
waarde, omdat het den besteller te kostbaar was alle miniaturen door een meester
van naam te laten uitvoeren, terwijl hij toch een overvloedig geïllustreerd boek wilde
bezitten.
Dikwijls was de illuminator inderdaad niets dan schilder en bestond zijn taak alleen
in het kleuren van eene teekening die door een anderen kunstenaar was ontworpen.
Zoo weet men b.v. dat de beroemde J a c q u e m a r t v a n H e s d i n ontwerpen van
A n d r é B e a u n e v e u voor boeken van den Hertog van B e r r i kleurde; evenzoo
werd aan den Brugschen kunstenaar S i m o n B e n i n g opgedragen een stamboom
van de Portugeesche koningen te verluchten, waarvan de bladen met de door
A n t o n i o d'O l l a n d a ontworpen teekeningen uit Portugal werden overgezonden.
Het is waarschijnlijk dat de meeste eenigszins belangrijke miniaturen over eene
voorteekening zijn uitgevoerd. Door de dekverf die de teekening bedekt is dat niet
meer te zien, maar in sommige gevallen is de verf gedeeltelijk afgebladerd en komen
de lijnen der schets te voorschijn. Die teekening is niet slechts nauwkeurig in omtrek
uitgevoerd, maar ook zijn alle plooien van het gewaad en andere bijzonderheden,
dikwijls ook de schaduwen, aangegeven.
Zulke ontwerpen konden gemakkelijk worden gecopieerd en naar elders gezonden
en dit verklaart het voorko-
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men van dezelfde miniaturen in verschillende handschriften. Ook zal de verluchter
menigmaal een kopie hebben bewaard en bij later werk hebben gebruikt.
Dit geschiedde te eerder omdat, zooals bekend is, oudtijds de wijze van voorstelling
van bepaalde verhalen, personen, gebeurtenissen stereotiep is. Er bestond een vast
gebruik dienaangaande, waarvan men niet wilde of niet mocht afwijken. Vandaar de
groote gelijkenis van alle Aanbiddingen der drie Koningen, waarop steeds dezelfde
figuren voorkomen; vandaar de altijd herkenbare gedrongen figuur van Petrus;
vandaar zoovele andere geregeld wederkeerende eigenaardigheden. Nieuwe generaties
namen de voorstelling van de oudere over en plantten ze voort op het nageslacht.
Daarom behoeft men dus volstrekt niet aan te nemen dat de vervaardigers van
gelijke voorstellingen elkanders werk moeten hebben gezien. Niet alleen is het bestaan
en verzenden van zulke voorteekeningen geconstateerd, maar evenzoo het verzenden
van uitvoerige geschreven instructies omtrent uit te voeren miniaturen.
Vraagt men nu wààr de miniaturen werden uitgevoerd, dan zal men tien tegen één
ten antwoord krijgen: in de kloosters. Toch is dit antwoord onjuist, want de kloosters
zijn geenszins de eenige, of zelfs de voornaamste leveranciers van miniaturen geweest.
Wèl zijn natuurlijk vele handschriften in kloosters geschreven en sommige daar ook
verlucht en gebonden. Maar van de om hunne prachtige miniaturen beroemde
handschriften is stellig zeer weinig in een klooster gemaakt. De kunstenaars aan wie
wij ze te danken hebben waren handwerkers, leeken, die op bestelling werkten,
evengoed als zij die andere ambachten uitoefenden. Zij werkten evenals dezen met
leerlingen en knechts en dreven somtijds uitgebreide zaken.
In de 15de en ook nog in de 16de eeuw waren de Vlaamsche miniatuurschilders
beroemd. Uit alle landen van Europa kregen zij bestellingen, want naar den
toenmaligen smaak kon men nergens beter terecht dan in Vlaanderen. Die
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vermeerderde vraag maakte dat ook het aantal der verluchters vermeerderde en dat
zij zich in gilden vereenigden om concurrentie van anderen te weren. Wij kennen de
keuren van het Brugsche gild van 1457 en van het Gentsche van 1463. Vóór die jaren
stond het ieder schilder vrij boeken te versieren, later niet. Ook hoopte men zoodoende
den invoer van miniaturen en gekleurde prenten uit de Noordelijke Nederlanden,
vooral uit Utrecht, te keeren.
Omtrent een aantal van die verluchters zijn gegevens aan het licht gekomen. Ik
wil er hier enkele noemen. Het zal dan blijken dat ook deze kunstenaars voor een
goed deel geen Vlamingen van geboorte zijn.
Een der bekendsten is W i l l e m V r e l a n t , uit Utrecht, die zich te Brugge
vestigde, waar hij in 1456 burger werd. Van zijn werk is een en ander met zekerheid
aan te wijzen. Te Brugge woonde hij naast M e m l i n g , die voor hem de mooie
Passie ons Heeren schilderde, door V r e l a n t aan het gild geschonken en thans
prijkende in het Museum te Turijn. Wij vinden daarop ook V r e l a n t 's portret.
L o y s e t L y e d e t was eveneens lid van het Brugsche gild en werkte in 1469 en
1470 voor het Bourgondische hof.
J a n Ta v e r n i e r , uit Oudenaarde, in 1450 te Brugge, moet daar een drukke
werkplaats hebben gehad.
Te Gent vinden wij de firma's H o r e b o u t en B e n i n g . G e r a r d H o r e b o u t
maakte ook schilderijen, maar is vooral bekend als miniatuurschilder. Hij leefde op
het einde der 15de en in het begin der 16de eeuw en is de verluchter van een
gebedenboek van M a r i a v a n B o u r g o n d i ë en van J o h a n n a v a n C a s t i l i ë .
Van 1516-1521 was hij in dienst van de landvoogdes M a r g a r e t a te Antwerpen,
waar hij in 1521 D ü r e r ontmoette.
De B e n i n g 's vormden een heel geslacht van boekverluchters. De oudste dien
wij kennen is A l e x a n d e r B e n i n g ; doch daar hij een miniatuur signeert met
us
ALEXANDER 2 , is er misschien een nog oudere A l e x a n d e r in het vak geweest.
In 1469 was hij in het Gentsche gild, in 1486 vestigde hij zich tijdelijk te Brugge en
trad ook daar in het gild, waarbij niemand minder dan de be-
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roemde schilder H u g o v a n d e r G o e s zijn borg was. ‘Meester S a n d e r ’
verluchtte o.a. den fraaien Boëthius voor den Heer v a n G r u u t h u s e (thans te
Parijs) en stierf te Gent in 1518 of 1519. Hij had twee zonen P a u l en S i m o n . Van
den eerste is weinig met zekerheid bekend, den tweede kennen wij goed. Wij weten
dat S i m o n B e n i n g vooral uitmuntte in het schilderen van het landschap en
kunnen hem verschillende miniaturen met vrij groote zekerheid toeschrijven; de
meest bekende daarvan zijn de prachtige Heures d'Hennessy (te Brussel). Hij vestigde
zich te Brugge, en is daar in 1561 gestorven. Zijne dochter L i e v i n a maakte
eveneens naam met het verluchten van boeken.
Toen Antwerpen in de 16de eeuw in beteekenis toenam trok ook deze stad
miniatuurschilders tot zich; doch ik zal u niet met nog meer namen vermoeien.
Het spreekt vanzelf dat van een zoo bloeiende industrie vele voortbrengelen zijn
overgebleven. Behalve het gewone werk, het marktgoed, dat een geregeld debiet
had, hebben deze kunstenaars van tijd tot tijd ook belangrijke bestellingen gekregen,
waaraan zij hunne beste krachten hebben gewijd. Zoo ontstonden een aantal prachtige
handschriften, waarvan ik er reeds enkele noemde. Gelijk begrijpelijk is zijn die
pronkstukken bijna steeds voor vorsten of zeer hoog geplaatste personen vervaardigd.
Vele ervan zijn getijdenboeken en brevieren.
Omtrent een der fraaiste en der oudste, de Heures de Turin, heb ik straks reeds
een en ander medegedeeld. Voor een ander, het Breviarium Grimani, dat stellig het
rijkste, en tevens een der schoonste Vlaamsche handschriften is, vraag ik thans uwe
aandacht. Het is betrekkelijk jong, juist 100 jaren jonger dan de Heures de Turin,
maar toch nog niet uit den natijd.
De lijvige foliant bevindt zich reeds eeuwen in de Lagunenstad. Voor. het eerst
wordt van het boek melding gemaakt in het testament van Kardinaal D o m i n i c o
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G r i m a n i van 1520 en 1523. Deze had het, waarschijnlijk niet veel jaren vroeger,
gekocht van A n t o n i o S i c i l i a n o , een soort van makelaar van wien het zeker is
dat hij in betrekking stond tot Vlaamsche kunstenaars, voor de hooge som van 500
goudstukken. In 1521 zag M a r c a n t o n i o M i c h i e l het bij Kardinaal G r i m a n i
en maakt er melding van in zijn dagboek.
D o m i n i c o G r i m a n i vermaakte het kostbare brevier aan een neef met de
uitdrukkelijke bepaling, dat het in geen geval vervreemd mocht worden, maar voor
Venetië bewaard moest blijven. Niettemin scheelde het weinig of na diens dood ware
het boek toch voor de republiek verloren gegaan. Aan den ijver van G i o v a n n i
G r i m a n i was het te danken dat dit niet geschiedde. Maar deze vond het boek zóó
mooi dat hij er niet van kon scheiden. De republiek stond hem daarom toe dat hij het
brevier zijn leven lang mocht houden. Toen hij nu zijn einde voelde naderen, ontbood
hij den procurator van San Marco en stelde dezen het werk ter hand voor den Senaat.
Vervolgens nam de Doge C i c o g n a het plechtig in ontvangst en de Senaat liet er
door A l e s s a n d r o V i t t o r i a een kostbaren band om maken met zilver-verguld
beslag, met de portretten van Kardinaal G r i m a n i en diens vader, den Doge
Antonio Grimani.
Daarna werd het Breviarium aan het oog van gewone stervelingen onttrokken.
Va s a r i noch een der latere kunstkenners die over de kunstschatten van Venetië
schrijven maken er melding van. Zelfs M o r e l l i , ofschoon hij bibliothecaris van
San Marco was, kende het boek niet. Hij zag het voor het eerst in 1784 bij het bezoek
van Koning G u s t a a f I I I van Zweden aan Venetië. Dertien jaar later wist hij van
den Senaat te verkrijgen dat het handschrift overgebracht werd naar de openbare
bibliotheek.
Ook daar werd het sedert met de grootste zorg bewaard en niet dan bij hooge gunst
vertoond. Aan die zorgvuldigheid is het echter te danken dat het boek zoo bij uitstek
goed geconserveerd is. Andere beroemde handschriften, ook al hebben ze aan vorsten
behoord en nooit rondgezworven, zijn toch meestal op verscheidene bladen groezelig
en be-
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schadigd. Het Breviarium Grimani is bijna intact gebleven.
In het jaar 1862 werden door P e r i n i photographieën gemaakt van de voornaamste
miniaturen in het boek en in een kleinen oplaag uitgegeven, met eene toelichting van
Z a n o t t o 1). Daardoor is het handschrift meer bekend geworden en heeft het de
algemeene belangstelling gewekt. Verschillende geleerden hebben sedert getracht
de oplossing te vinden van de vele vragen die het handschrift den kunsthistoricus
stelt, maar door de ontoegankelijkheid van het origineel werd het onderzoek zeer
bemoeilijkt, aangezien de wat de kleuren betreft onbetrouwbare photographieën
natuurlijk geen voldoend studiemateriaal zijn om tot eene beslissing te geraken.
Daaraan is nu een einde gekomen door de prachtige reproductie van de firma
S i j t h o f f , waarvan ik straks gewaagde. Het is te verwachten dat het onderzoek van
het Breviarium Grimani nu een nieuw stadium zal intreden, en dat de kennis onzer
Nederlandsche miniatuurschilderkunst daardoor belangrijk zal worden gebaat.
De vragen waartoe dit Breviarium aanleiding geeft zij nog niet geheel bevredigend
opgelost. Toch wil ik hier even aanduiden wat de voornaamste kwesties zijn waarom
het hier gaat.
Vooreerst is omtrent de wording van het handschrift niets met zekerheid bekend,
en wij vragen dus eerstens: Wie heeft dit kostbare boek laten maken? en ten tweede:
Wie zijn de ontwerpers en schilders van de prachtige miniaturen?
Dat het boek in Vlaanderen is ontstaan lijdt geen twijfel; een vluchtige blik op de
miniaturen geeft ons daarvan zekerheid. Ook bewijst de stijl en het kostuum dat de
miniaturen gemaakt moeten zijn in het begin der 16de eeuw; het is niet onmogelijk,
al is het onwaarschijnlijk, dat enkele reeds op het einde der 15de eeuw vervaardigd
zijn, maar andere zijn bepaald niet lang voordat het boek

1) Van deze natuurlijk nog niet met isochromatische platen verkregen photographieën verscheen
in 1903 te Venetië eene zincographische reproductie.
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naar Italië verhuisde gemaakt. In 1520 was het te Venetië. Wij weten door wien het
daar was gebracht en aan wien het er werd geleverd. Of Kardinaal G r i m a n i niet
alleen het boek kocht van A n t o n i o S i c i l i a n o , maar ook hem vroeger last had
gegeven het brevier in Vlaanderen te bestellen, blijkt niet. Ik weet ook niet of deze
voor de hand liggende vraag vroeger reeds is gesteld.
Door We a l e is op grond van wat de kalender van het Breviarium leert betoogd
dat het boek geschreven moet zijn voor een regulieren kanunnik, behoorende tot de
Derde Orde van St. Franciscus, wellicht uit de diocese van Venetië, en dat het niet
kan begonnen zijn vóór 1490, doch waarschijnlijk eerst na 1510 is geschreven.
Met die tijdsbepaling hebben ook andere onderzoekers genoegen genomen, maar
de meening dat de besteller in Italië gezocht moet worden hebben niet allen aanvaard.
Natuurlijk zijn er allerlei mogelijke en onmogelijke namen genoemd. Daarvan
verdient hier alleen vermelding de gissing dat het boek voor Keizer M a x i m i l i a a n
kan zijn begonnen, maar, door diens dood in 1519, niet afgeleverd is. Deze gissing
is het eerst (in 1894) geopperd door D e s t r é e en onlangs weer verdedigd door
M o e s . Ik meen dat uit wat er tot dusverre van de reproductie van het Breviarium
verschenen is geen enkel bewijs voor deze gissing is te putten, al ware de zaak op
zichzelf niet onmogelijk. Wapens of symbolen die nadrukkelijk op M a x i m i l i a a n
wijzen heb ik niet kunnen ontdekken. Op den rand van den kalender voor Januari
komen vanen voor met den Duitschen adelaar en den Vlaamschen leeuw; op dien
van September zijn de ramen van een barbierswinkel versierd met de wapens van
het Duitsche Rijk, Frankrijk en Oostenrijk en van de steden Gent, Brugge en Kortrijk;
op de groote miniatuur van Februari is het luik van een boerenwoning voorzien van
een ruwe teekening van het Bourgondische kruis en vuurslag. Maar in dat alles is
voor een in Vlaanderen vervaardigd boek niets opvallends en het bewijst natuurlijk
evenmin iets ten gunste van M a x i m i l i a a n als dat doen de gekruiste schepter en
zwaard en de
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kronen, die hier en daar tot versiering van een bladzijde dienen.
Ook omtrent de kunstenaars die de miniaturen van het handschrift hebben gemaakt
verkeeren wij nog in het onzekere. Wij hebben dienaangaande eene kostbare
aanwijzing van M a r c a n t o n i o M i c h i e l , die mededeelt dat het boek verlucht
is door vele meesters in vele jaren, en dat sommige miniaturen zijn van ‘Zuan
Memelin’, andere van ‘Girardo da Guant’ en ‘Livieno da Anversa’. Maar wij kunnen
niet meer nagaan in hoeverre deze mededeeling betrouwbaar is. M e m l i n g heeft
stellig niet aan het handschrift meegewerkt en in dezen is M i c h i e l 's opgaaf dus
zeker onjuist; maar wij mogen voor den naam van M e m l i n g wellicht dien van
B e n i n g in de plaats stellen en aannemen dat M i c h i e l verkeerd heeft verstaan,
te meer omdat hij M e m l i n g goed blijkt te kennen en van B e n i n g denkelijk nooit
had gehoord.
Welke B e n i n g alsdan bedoeld is weten wij niet. Waarschijnlijk A l e x a n d e r ,
ofschoon de miniaturen die wij van dezen kennen niet in stijl en uitvoering volkomen
overeenstemmen met die in het Breviarium Grimani. Maar ‘Meester S a n d e r ’ kan
natuurlijk op zijn ouden dag zijn manier gewijzigd hebben naar den smaak van zijn
tijd en zijn kunst hebben ontwikkeld. Zijn zoon S i m o n B e n i n g heeft
hoogstwaarschijnlijk geen belangrijk aandeel aan dit werk gehad, althans niet aan
de hoofdminiaturen; daarvoor verschillen de kleur en uitvoering van zijne bekende
miniaturen te veel van deze; doch het is zeker dat hij althans een gedeelte der
miniaturen van het brevier heeft gekend. Omtrent P a u l B e n i n g zijn geen stellige
gegevens voorhanden.
G e r a r d v a n G e n t kan, indien M i c h i e l 's aanwijzing juist is, bezwaarlijk
iemand anders zijn dan de bekende Gentsche miniatuurschilder G e r a r d
H o r e b o u t . Bovendien bestaat er treffende overeenkomst tusschen miniaturen uit
het Venetiaansche brevier en sommige in getijdenboeken die aan het atelier van
H o r e b o u t worden toegeschreven.
Of er voldoende reden is L i e v e n v a n A n t w e r p e n te vereenzelvigen met
L i e v e n v a n L a e t h e m , die in 1493
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in het Antwerpsche gild trad, zal ik niet trachten te beslissen.
Behalve deze kunstenaars, indien althans hunne namen terecht zijn genoemd,
hebben natuurlijk ook anderen aan de versiering van het brevier gewerkt; misschien
ook andere bekende meesters, maar zeker leerlingen en helpers.
Wanneer wij de miniaturen in het boek nauwkeurig bekijken, blijkt het zeer
aannemelijk dat de groote voorstellingen dikwijls van een andere hand zijn dan de
rand, althans dan de ornamentatie van den rand. Ook de omlijstingen zijn stellig niet
altijd van één hand en zelfs de met bloemen en insecten versierde randen zijn aan
meer dan één verluchter toe te schrijven.
Wat elks aandeel in het werk is geweest en welke miniaturen van B e n i n g , welke
van G e r a r d en welke van L i e v e n zijn, is bij hetgeen wij tot dusverre omtrent de
miniatuurschilders weten nog niet met zekerheid te bepalen.
Ook is de vraag in hoeverre de verluchters zelfstandig te werk zijn gegaan bij de
versiering nog niet beslist.
Ik acht het waarschijnlijk dat de groote miniaturen meerendeels, en misschien alle,
naar oudere voorbeelden zijn bewerkt. Van verscheidene vinden wij de voorstelling,
bijna volkomen overeenstemmend, in oudere miniaturen terug. Sommige afbeeldingen
zijn blijkbaar ontleend aan schilderijen van andere meesters. Indien wij dus, zooals
in het Breviarium Grimani het geval is, in kostuum, in wijze van voorstelling en
opvatting, tusschen de miniaturen belangrijke verschillen opmerken, dan kan men
daaruit niet de gevolgtrekking maken dat die miniaturen ook vele jaren na elkaar
werden uitgevoerd; dat ware te haastig geoordeeld. Wij merkten reeds op dat het
werk van den verluchter dikwijls bestond in het kleuren van de voorteekeningen die
door anderen ontworpen waren. Derhalve kunnen zeer goed miniaturen die
aanmerkelijk afwijken in karakter en teekening toch van dezelfde hand zijn. Wij
hebben in die gevallen hoofdzakelijk te letten op de kleur en op de wijze van
uitvoering bij het bepalen van den naam van den verluchter.
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Voortgezet onderzoek zal dus misschien aan het licht brengen, dat de hoofdminiaturen
in het beroemde brevier van betrekkelijk weinig verschillende handen zijn, althans
van veel minder dan men zou opmaken als men zich geheel laat leiden door verschillen
in stijl.
Interessant ware ook te weten of de voorteekeningen van het brevier gemaakt
werden door de verluchters zelf, daarbij gebruik makende van oudere ontwerpen en
kopieën die zij in hun atelier voorhanden hadden, of wel dat hun die geleverd werden
door andere kunstenaars.
In den breede kan ik over de overeenstemming van het Breviarium Grimani met
andere kunstwerken natuurlijk niet uitweiden. Ik wil slechts enkele korte aanwijzingen
geven.
De prachtige kalender in ons brevier, hoe tintelend van leven en hoe typisch die
ook het Vlaamsche leven in het begin der 16de eeuw weergeeft, is toch geenszins een
geheel oorspronkelijk werk. Ook de voorstellingen in de kalenders onzer handschriften
zijn dikwijls stereotiep. Zoo gaan dan verscheidene platen van onzen kalender
rechtstreeks terug op het nog beroemdere handschrift, dat te Chantilly bewaard wordt
en gedeeltelijk door P o l v a n L i m b u r g is verlucht. Men kan zich hiervan
overtuigen door de platen van Juni, October en December uit het Breviarium Grimani
te leggen naast de in de Gazette des Beaux Arts van 1884 uitgegeven photogravures
naar de overeenkomstige miniaturen uit de Très Riches Heures van den Hertog van
B e r r i . Een vluchtige blik is voldoende om te doen zien dat er samenhang moet
bestaan. Van de beide laatste platen is de overeenkomst treffend.
Neem b.v. de wildezwijnsjacht van December. De Fransche miniaturen vertoonen
afbeeldingen van bekende kasteelen; hier speelt de jacht in het bosch van Vincennes
met het kasteel op den achtergrond. In de Vlaamsche miniatuur is de vorm der torens
van het kasteel gewijzigd en het bosch minder dicht gemaakt om daarin een aantal
jagers te kunnen teekenen. De groep op den voorgrond, met het wilde zwijn dat door
honden wordt afgemaakt en de drie jagers, is echter geheel dezelfde gebleven. Het
aantal
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der honden en hunne plaatsing, de houding en de verrichtingen der mannen komen
tot in bijzonderheden overeen. Ook het kostuum is niet noemenswaard gewijzigd en
de jagermeester draagt als kenteeken zijner waardigheid denzelfden geruiten band
om den arm.
Op de groote miniatuur bij de maand October (in het Fransche getijdenboek bij
September) wordt het zaaien en eggen afgebeeld. Ook hier is de plaatsing der figuren
nagenoeg gelijk. De zaaier rechts heeft zich half omgewend, de egger links egt met
twee paarden in plaats van met een, de vogels die het zaad oppikken zijn van eksters
kraaien geworden, en andere dergelijke wijzigingen kan men opmerken, doch aan
de overeenkomst van het geheel doet dit niet af.
Ook vindt men bovenaan op de miniaturen der beide handschriften in de lucht de
afbeelding van den Almachtige als den Oude van Dagen op den vurigen troon (zie
het Boek Daniël 7, vs. 9).
Deze treffende overeenkomst tusschen de beide handschriften is dubbel
merkwaardig omdat er een tijdruimte van 100 jaar tusschen beider vervaardiging ligt
en omdat het getijdenboek van J a n v a n B e r r i na zijn dood naar Italië verhuisde.
Indien echter de gissing van D u r r i e u bevestigd werd, dat dit handschrift met andere
boeken van het Huis van Savoye door de Landvoogdes M a r g a r e t a naar Mechelen
is overgebracht, dan zou het raadselachtige zijn weggenomen.
Tal van handschriften uit later tijd hangen met het Breviarium Grimani samen.
Sommige daarvan zijn iets ouder, andere jonger. In den beroemden Hortulus animae
christianae te Weenen komen verschillende miniaturen voor die in voorstelling
sprekend gelijken op die van ons handschrift; hetzelfde is het geval met het Kasselsche
getijdenboek dat aan J o h a n A l b r e c h t v a n M e c k l e n b u r g heeft behoord
en met het Londensche getijdenboek van J o h a n n a d e D w a z e ; zelfs de kleuren
komen overeen. Al deze miniaturen komen voor in de gebeden enz., niet in den
kalender, en men heeft gegist dat ze in verband staan met het atelier van H o r e b o u t .
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Afbeeldingen uit den kalender daarentegen vindt men terug in de Heures d'Hennessy,
die met zekerheid aan S i m o n B e n i n g worden toegeschreven. Zouden deze dus
samenhangen met het atelier van B e n i n g ?
Wat nu de schilderijen betreft waarvan men in het Breviarium Grimani navolgingen
vindt, het is onmiskenbaar dat gebruik is gemaakt van werken van den Brugschen
schilder G e r a r d D a v i d , na M e m l i n g 's dood de meest gevierde schilder van
zijn tijd. Men vergelijke b.v. met elkaar de miniatuur met de Madonna op den troon
omringd door vijf Heiligen en de schilderijen over hetzelfde onderwerp te Rome en
München, of bezie de Aanbidding der drie Koningen, de Drieëenigheid en
verschillende afbeeldingen van Heiligen. Naar het schijnt heeft behalve G e r a r d
D a v i d ook J a n G o s s a e r t , van Mabuse, aanmerkelijken invloed gehad op de
verluchters van het brevier. Wij herkennen zijn stijl in verschillende miniaturen en
bepaaldelijk de architectuur is menigmaal M a b u s e -achtig. Die architectuur is
Italiaansch en die miniaturen moeten dus gesteld worden later dan G o s s a e r t 's reis
naar Italië in 1508 en 1509. Op een der miniaturen schijnt zelfs zijn naam te staan:
COSART; misschien is deze door den verluchter bij het kleuren van de voorteekening
overgenomen en onjuist gecopieerd.
Over de vele andere vragen die men naar aanleiding van het Breviarium Grimani
zou kunnen doen zal ik niet verder spreken. Liever wil ik thans een en ander
mededeelen over wat het handschrift den beschouwer al zoo te bewonderen geeft.
Van de pracht waarmede dit brevier versierd is kunnen woorden alleen geen juist
denkbeeld geven. Men stelle zich echter voor een omvangrijken foliant met niet
minder dan 831 bladen van het fijnste en blankste perkament, beschreven met een
fraaigevormd schrift van Italiaansch karakter en alle zonder uitzondering opgeluisterd
met van goud en kleuren schitterende teekeningen. De gewone tekstbladzijden hebben
aan den kant een fraaie lijst met bloemen, vruchten, dieren, arabesken enz., in rijke
afwisse-
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ling van kleur en voorstelling. Overal waar er aanleiding toe is vindt men met
buitengewone zorg uitgevoerde beginletters. Doch den voornaamsten tooi vormen
de groote miniaturen en geheel omlijste bladzijden, waaraan het brevier overrijk is.
Al dadelijk de eerste bladzijden van het handschrift behooren tot het schoonste
wat de miniatuurschilders konden geven. Het brevier begint natuurlijk met een
kalender, ter aanwijzing van de Heiligen der verschillende dagen en den rang hunner
feesten. In vele getijdenboeken is die kalender alleen getooid met kleine afbeeldingen
der teekenen van den dierenriem en der bezigheden in de maand, teekeningen die in
den regel van minder belang werden geacht en dikwijls aan de weinig bedreven
handen van leerlingen werden toevertrouwd. In het brevier van Kardinaal G r i m a n i
is echter aan den kalender buitengewone zorg besteed. Voor iedere maand vindt men
twee platen: eerst een groote, zeer fraaie miniatuur, die de geheele bladzijde vult en
een tafereel biedt uit het leven in de maand; vervolgens een blad dat den eigenlijken
kalender bevat, omlijst door een architectonische versiering, verlevendigd met
toepasselijke voorstellingen. Die zuilen, kolommen en nissen, welke te zamen de
omlijsting vormen, zijn van goudbrons en daarin zijn telkens aangebracht beelden
en reliefs, in diezelfde kleur, betrekking hebbende op de groote feestdagen van de
maand. Zoo stelt het beeldhouwwerk in de omlijsting van Januari voor: de Besnijdenis
(1 Jan.), de Aanbidding der drie Koningen (6 Jan.), St. Antonius (17 Jan.) en de
Bekeering van Paulus (25 Jan.). Bovendien bevat de kalender bovenaan een gekleurde
afbeelding van de teekenen van den dierenriem en onderaan een alleraardigste
teekening, betrekking hebbende op het menschelijk leven en bedrijf.
De heldere, sprekende, maar fraai gekozen kleuren, de geestige en levendige
voorstelling, de vele curieuse bijzonderheden omtrent oude zeden en gebruiken die
er uit blijken, de verwonderlijk fijne uitvoering der teekeningen, maken deze 24
kalenderplaten tot een reeks van tafereelen
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die men niet moede wordt te bekijken. Bewonderenswaardig is de wijze waarop de
natuur is weergegeven, niet slechts wat de afbeelding van personen en zaken betreft
(ik wijs b.v. op de prachtige inhaling van de Mei, op de voortreffelijk geteekende
jachthonden van Augustus en December, op den slapenden en den dorstigen man
van den kalender van Augustus), maar vooral ook in het landschap. Men zie b.v. dat
atmosferische winterlandschap in Februari en de door lantarens verlichte scène op
den kalender van Maart.
Toch bevat het brevier vele miniaturen die niet minder fraai zijn en sommige die
als kunstwerk nog hooger staan.
Op den kalender volgt de tekst, verlucht met voorstellingen uit de bijbelsche
geschiedenis en afbeeldingen van de voornaamste Heiligen. Ook bij deze miniaturen
zijn er verscheidene die de geheele bladzijde vullen en alleen door een smalle bies
omlijst zijn; zij behooren tot de schoonste van het brevier en men vindt er ware
prachtstukken onder, zooals de van hemelsch licht stralende Geboorte van C h r i s t u s
en een M a r i a met het kindeken J e z u s , gezeten in een heerlijk landschap. De
meeste groote miniaturen zijn echter van een breeden rand omgeven. Dikwijls bestaat
die rand, evenals bij den kalender het geval is, uit architectuur en is de geheele
omlijsting in dezelfde tint gehouden. De aangebrachte voorstellingen staan doorgaans
in betrekking tot de hoofdminiatuur: een afbeelding van de Kruisiging wordt omgeven
door twaalf kleine beelden uit de Passie; een miniatuur waarop J o z e f door vader
J a c o b gezegend wordt is omlijst door andere gebeurtenissen uit J o z e f 's leven.
Maar soms ook is er geen verband en vindt men b.v. J o z e f als onderkoning tusschen
afbeeldingen van de Jacobsladder en den Vurigen wagen van E l i a .
De architectuur ontbreekt somtijds, ofschoon de voorstellingen in dezelfde
grisaille-manier zijn uitgevoerd. Zoo wordt bij eene afbeelding van D a v i d 's visioen
van de geboorte van den Messias de geheele rand gevuld door een Blijde Boodschap
aan de Herders, en wordt de Opstanding der Gelukzaligen omgeven door de
Bestraffing der Verdoemden.
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Verder vindt men in den rand meermalen eene combinatie van architectuur en kleine
afzonderlijke miniaturen; een enkele maal ook bestaat de geheele rand uit in kleuren
uitgevoerde voorstellingen. Ook in dit geval is er natuurlijk doorgaans verband
tusschen die verschillende afbeeldingen. Eene miniatuur met Sint P i e t e r is omgeven
van gebeurtenissen uit zijn leven; de Opstanding van C h r i s t u s wordt vergezeld
van de afbeelding zijner Verschijning aan verschillende geloovigen; rondom het
Laatste Avondmaal ziet men voorgesteld: de Nederdaling van het Manna, de
Aanbieding van brood en zout door M e l c h i z e d e k , en de Hostie op het Altaar.
Het meerendeel dezer miniaturen is echter omgeven door de echt-Vlaamsche
omlijsting van bloemen, vruchten en dieren, op een gouden of gekleurden ondergrond
in de grootste afwisseling ten toon gespreid. Bewonderenswaardig is de fijnheid en
nauwgezetheid waarmede dat alles is geteekend, bewonderenswaardig is ook de
afwisseling die in de voorstelling en in de kleuren is gebracht, zoodat geen twee
randen aan elkander gelijk zijn.
Bloemen wisselen af met vruchten. Vogels, vlinders, rupsen, sprinkhanen en
slakken verlevendigen en varieeren de voorstelling. Arabesken van allerlei vorm
dienen verder ter versiering. Soms doet de kunstenaar het voorkomen alsof de rand
met spelden op het perkament is vastgestoken; een andermaal heeft hij den inval een
groote libel te teekenen waarvan de vleugels over den rand uitsteken, alsof het een
levend dier ware dat op het boek was neergestreken. In plaats van bloemen vindt
men soms ook paarlen en juweelen over den rand verspreid, een enkele maal ook
andere voorwerpen: cibories, vazen, rozenkransen en dergelijke.
Zulke bloemenranden vormen ook dikwijls de omlijsting van bladzijden die slechts
tekst en kleinere miniaturen bevatten. Denkt men verder aan de vele honderden
bladzijden die versierd zijn met een enkele op deze wijze versierde strook, dan kan
men zich voorstellen dat het aantal der met zooveel zorg geteekende vlinders en
bloemen, vruchten en vogels in het brevier inderdaad ontelbaar is. Maar tevens
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hoeveel vindingrijkheid en geduld de versiering van dit kostbare handschrift heeft
geëischt.
Maar niet slechts is het Breviarium Grimani een oogenlust, ook in een ander opzicht
verdient het onze belangstelling. Het is namelijk ook van groot belang voor de
kultuurgeschiedenis. Reeds de oude photographieën van P e r i n i kon men met dit
doel bestudeeren, doch op de prachtige gekleurde reproductie van S i j t h o f f komen
tal van merkwaardige details tot hun recht die men op de zwarte prent niet opmerkt.
Vooral de kalenderplaten zijn een rijke bron voor de kennis der zeden en gebruiken
omtrent het jaar 1500. Het is natuurlijk ondoenlijk en onnoodig hier een overzicht
te geven van alles wat men daaruit zou kunnen leeren. Toch wil ik een en ander
aanstippen, om althans eenig denkbeeld te geven van de belangrijkheid dezer
teekeningen.
Gelijk ik reeds deed opmerken zijn de voorstellingen die de maanden moeten
karakteriseeren in den regel stereotiep. Januari wordt op miniaturen, houtsneden,
beeldhouwwerk (b.v. aan een der portalen van de kathedraal te Amiens) steeds
gerepresenteerd door een heer aan den maaltijd. Zoo ook in het Breviarium Grimani.
Hier is het een uiterst rijke maaltijd. De aanzienlijke heer zit op een bank vlak voor
de schouw; een vuurscherm beschut hem tegen al te groote hitte van het laaiende
vuur. De tafel is rijk gedekt en prijkt met kostbaar vaatwerk: een kristallen kan en
een beker met gouden montuur, een dergelijk zoutvat en een prachtig van goud
gedreven aalmoezenschip. Ander kostelijk drinkgerei staat terzijde op een trezoor.
Een schotel met een braadvogel staat midden op tafel en een gedeelte van het gebraad
bevindt zich op zijn bord. Naast hem ligt een stuk brood en een mes, maar van een
lepel of vork is niets te bespeuren; natuurlijk niet, want eetvorken kende men nog
niet en lepels werden alleen gebruikt voor lepelkost. Onze heer eet dus het vette
gebraad met zijn handen. Een aantal dienaren staan om hem heen, sommige met een
servet over den schouder. Door een deur op den achtergrond treden
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andere binnen, waarvan de voorste een groote pastei draagt. Op den voorgrond worden
onderwijl de huisdieren verzorgd; rechts snijdt een dienaar een stuk brood voor een
prachtigen witten hond, links staat de valkenier met des heeren valk, terwijl hij op
het oogenblik een bete voorhoudt aan een anderen, tegen hem opspringenden hond.
Het geheel vormt een uitermate rijk tafereel.
Ook de miniatuur die den rand van den kalender van Januari versiert is curieus.
Wij zien daar afgebeeld den strijd tusschen de Vasten en den Vastenavond. De
strijders zijn gehelmd en voorzien van een langen speer en van een schild, dat op
een wafel lijkt, en zitten op een vat in sleden, die door een aantal knapen getrokken
worden, terwijl anderen met vlaggen zwaaien of op den hoorn blazen.
Het reeds vermelde winterlandschap van de maand Februari geeft een aardig kijkje
op een boerenwoning met omgeving: de open schaapskooi, het duivenhuis, de
bijenkorven, en den korenmolen in de verte. Ook andere miniaturen schilderen ons
het boerenleven. Zoo ziet men in Maart het bewerken van den grond met houweel
en spade, en het omploegen van het land; de afbeelding van den ploeg is zeer
merkwaardig en het zijn ossen die hem voorttrekken. De kalender van April vertoont
een herder met een kudde schapen en geiten, die van Juli een ganzenjongen, die van
Mei het melken der koeien, een miniatuur die zeer fraai van kleur is; de melkster is
in helder rood gekleed en een andere vrouw, met de blinkende koperen melkkan op
het hoofd, stapt over een heining, waarbij (evenals nu nog vaak) een boomstronk als
opstap dient. In Juni zijn de maaiers aan het werk en snijden het gras met hun seizen,
terwijl de boerenmeiden het gras bijeenhalen. Op de fraaie plaat van Juli slaat de
boer den sikkel in het koren, terwijl men op den voorgrond ziet hoe de schapen
geschoren worden. Voor de kleeding van het boerenvolk zijn deze miniaturen zeer
leerzaam, en er blijkt ook uit dat men het met het herstellen der kleeren zoo nauw
niet nam. De wijnoogst is gesteld op September, dus een maand vroeger dan
gewoonlijk, waaruit men de gevolg-
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trekking heeft gemaakt dat het brevier niet voor iemand uit het koude Noorden kan
zijn gemaakt. Dan volgt in October het bezaaien van het bouwland, terwijl men ziet
hoe in November de zwijnen in het bosch worden gedreven om met eikels te worden
gemest en hoe de hoeders met stokken slaan en smijten om de eikels te doen vallen.
Eindelijk vertoont de kalender van December hoe het gemeste zwijn wordt gebroeid
om de borstels te verwijderen, terwijl daarnaast alleraardigst wordt afgebeeld hoe
een vrouw aan het broodbakken is en het brood in den oven schuift, waarbij een klein
kind toekijkt, terwijl een andere vrouw bezig is het deeg te kneden en te vormen.
Ook jacht en visscherij zijn natuurlijk niet vergeten. Hier ziet men den
palingvisscher bij het schijnsel zijner lantaren de fuiken lichten (kalender van Maart),
elders polstert de visscher met een stok in het water om de visch in de fuik te drijven,
of schiet de jager zijn armboog af op een reiger (kalender van Juni). Jagers en honden
vervolgen het arme haas (November). De vogelaar zet zijn netten uit en verschuilt
zich achter een nagemaakt paard om op het juiste oogenblik het net te kunnen toehalen
en de patrijzen te vangen (kalender van October). Maar ook de edelman gaat ter
jacht: een prachtige ruiterstoet van heeren en edelvrouwen met knechten en honden
trekt uit het kasteel (Augustus) en het vervolgde everzwijn moet ten slotte het leven
laten (December).
Nog andere tafereelen uit het leven van den adel vindt men geschilderd. Een
kostelijke bruidsstoet wandelt op een schoonen lentedag in het jonge groen; de
jonkvrouwen zitten in het gras en streelen haar schoothondje, of plukken meizoentjes,
terwijl de hofnar een grap in den zin heeft met den door hem gevangen kikvorsch
(April). Een ander niet minder levendig tooneel bevat de plaat waarop de Mei met
muziek wordt ingehaald (Mei). De heeren hebben de jonkvrouwen achter zich op
het paard genomen; allen zijn met takken getooid en rijden vroolijk aan achter de
muzikanten. Een kleurig, levendig, rijk tafereel; een der schoonste uit het geheele
brevier.
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Maar ik kan niet over alles uitweiden; alleen moet ik nog wijzen op den curieusen
barbierswinkel onder den kalender van September. Daar ziet men hoe een heer wordt
adergelaten; de uitgestrekte arm rust op den barbiersstok dien hij heeft rondgedraaid
om den toevoer van bloed te bevorderen. Hij zit op een stoel, een echten tonnestoel,
want de zetel is gemaakt van een ton waaruit men een gedeelte heeft weggezaagd;
nog een tweede dergelijke stoel ziet men in het ruime vertrek. Een fraaie bolle spiegel
hangt aan den wand, op kisten en banken staat allerlei gerei: groote en kleine koperen
schotels, zalfpotten, een schaar, een kam, een veger.
Tot zoover dan over den kalender. Natuurlijk bieden de verdere miniaturen uit het
Breviarium niet zóóveel gegevens voor de kennis van het maatschappelijk leven als
de besprokene; de bijbelsche voorstellingen en de afbeeldingen van Heiligen geven
daartoe niet in diezelfde mate aanleiding. Toch kunnen wij ook daaruit veel leeren,
van allerlei aard.
Het zou de moeite loonen eens in bijzonderheden den oorsprong en de geleidelijke
ontwikkeling van verschillende afbeeldingen van bijbelsche verhalen na te gaan en
eens duidelijk aan te toonen hoe lang dezelfde uit ouden tijd overgeleverde wijze
van voorstellen blijft voortleven. Ik zal dat hier niet trachten te doen, maar wijs b.v.
op de miniatuur waarop S i m s o n de deuren van de poort van Gaza wegdraagt. Uit
de houding van S i m s o n valt op te maken dat de teekening terug moet gaan op een
zeer veel ouder voorbeeld; de kleeding mag gewijzigd zijn, evenals de uitdrukking
van het gelaat, maar in diezelfde houding moet S i m s o n reeds eeuwen vroeger zijn
afgebeeld. De geheele voorstelling, met de stad aan den eenen en den boom aan den
anderen kant, is traditioneel. Men vindt die terug in de oude bijbels met houtsneden;
de eene graveur neemt de voorstelling van den anderen over en zoo plant deze zich
voort tot haast in onzen tijd, zoodat wij op kinderprenten met bijbelsche tafereelen,
die gedrukt zijn in het begin der 19de eeuw, nog precies dezelfde voor-
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stelling aantreffen, waarop zelfs de boom niet ontbreekt.
Doch ook voor de beschavingsgeschiedenis leveren de bijbelprenten uit het brevier
merkwaardige gegevens. De afbeelding van den Torenbouw van Babel bijvoorbeeld
wemelt van curieuse bijzonderheden: steenhouwers zijn aan het werk, lange reeksen
van vrachtkarren rijden bij den toren op om materialen aan te voeren, kranen doen
dienst bij het lossen van schepen, enz. Ook hier hebben wij weer te doen met eene
traditioneele voorstelling en het is opmerkelijk hoezeer dit van honderden figuurtjes
krioelende tafereel overeenkomt met de een halve eeuw jongere schilderij van P i e t e r
B r u e g e l in het Museum te Weenen.
Op andere miniaturen ziet men afbeeldingen van een tuin, van huizen op een
typisch marktplein, van een 15de-eeuwsche keuken met kookgerei en braadschotels,
waar M a r t h a middenin staat met een pollepel in de hand, lezende in een
gebedenboek, alsof het een kookboek ware.
Ook de randen van de niet opzettelijk rijk versierde bladen bevatten menige aardige
teekening. In het tot dusverre verschenen gedeelte van het werk vindt men b.v. een
bedelaar op krukken, een heele wildemansfamilie, een dame op haar balkon kijkende
naar een aapje, een goudsmidswinkel waar een vrouwtje achter den toonbank paarlen
en andere kostbaarheden afweegt en waar langs de muren op rijen gespen,
rozenkransen, kruisen, vazen en kannen zijn tentoongesteld.
Er zou natuurlijk nog veel meer zijn op te merken, maar ik meen dat het gezegde
kan volstaan om althans eenigszins te doen gevoelen welk een merkwaardig boek
het Breviarium Grimani is. Dat het thans door velen bewonderd kan worden is dus
een verblijdend feit. Wellicht kunnen mijne mededeelingen dat aantal bewonderaars
helpen vermeerderen.
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Waarom oude talen?
Door J.L.C. Schroeder van der Kolk.
You see me, young man: I never learned Greek and I don't find that I have
ever missed it. I have had a doctor's cap and gown without Greek; I have
ten thousand florins a-year without Greek; I eat heartily without Greek;
and in short as I don't know Greek, I do not believe there is any good in
it.
Goldsmith. The history of a philosophie vagabond.
Ieder kent het vermakelijk verloop van het gesprek tusschen den muziekmeester en
den dansmeester in M o l i è r e 's Bourgeois gentilhomme en heeft geglimlacht om
den dansmeester, die meent, dat zijn kunst den mensch zal behoeden voor een misstap
en om den muziekmeester, die met zijn kunst de harmonie onder de volkeren wil
bevorderen en zoodoende een einde hoopt te maken aan de oorlogen.
Ongetwijfeld heeft M o l i è r e hier willen overdrijven, doch metterdaad heeft hij
de werkelijkheid slechts weinig voorbijgestreefd. Het ligt in den aard van den mensch
zijn vak lief te hebben als een deel van zich zelf en zijn vak te verdedigen, waar hij
het bedreigd ziet en het is ook niet anders dan menschelijk, wanneer hij de zwakste
zijden met den meesten hartstocht verdedigt.
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De voorbeelden liggen voor het grijpen en de schoolwereld maakt ook hier geen
uitzondering. Hartstochtelijke verdediging der zwakke zijden vinden wij zoowel in
het kamp der voorstanders van natuurwetenschap als in het kamp der voorstanders
van oude talen. En de beide partijen bezitten de neiging hun overigens goede zaak
te recht en ten onrechte te bepleiten en daardoor dikwijls juist te schaden. Zoo ergens,
dan geldt hier het ‘surtout pas de zèle’. Zijn de verdedigers blind in hun liefde, dan
mogen zij slechts rekenen op den bijval hunner medestanders, er is geen sprake van,
dat zij hun tegenstanders ook maar zullen overreden, allerminst kunnen zij de
verwachting koesteren, dat zij een zoo onbesuisden tegenstander zullen overtuigen
als ons door G o l d s m i t h wordt geteekend in zijn History of a philosophic vagabond.
Bij misplaatste geestdrift in ons pleidooi loopen wij gevaar, dat onze tegenstander
nu ook de oogen zal sluiten voor het goede, dat in onze zaak is. Daarom moet ieder
dankbaar zijn voor den waren vriend, die hem op zijn blinde overdrijving wijst,
daarom moeten wij wijlen C.B. S p r u y t dankbaar zijn, die met koel verstand en
scherpen blik onze aandacht vestigt op een dergelijk voorbeeld van misplaatste
geestdrift. Het geldt hier de blinde ingenomenheid van sommigen met de vormende
kracht der wiskunde. Als leerzaam voorbeeld is het zoo merkwaardig, dat het mij
vergund zij een deel van S p r u y t 's betoog hier over te nemen. De schrijver begint
met een beschouwing over de vormende kracht der natuurwetenschappen en vervolgt
daarna:
‘Nog minder kan ons de zuivere wiskunde opleiden tot die nauwkeurigheid in
onze redeneeringen, waarvoor hare beoefening volgens zoovelen het aangewezen
middel zal zijn. Want bij alle wiskundige redeneeringen zijn de twee fouten
onmogelijk, die in bijna alle valsche redeneeringen de onjuistheid van de conclusie
veroorzaken. Die twee fouten, die beide hun laatsten grond vinden in gebrek aan
oordeel zijn: onnauwkeurige waarneming en dubbelzinnigheid van de gebruikte
woorden. Daar de wiskundige niet observeert, maar alleen de constructies aanschouwt
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van nauwkeurig bepaalde begrippen, is de eerste fout bij eene wiskundige redeneering
niet mogelijk. Daar iedere term in zijn wetenschap beantwoordt aan een nauwkeurig
omschreven begrip, kan ook de tweede fout geen invloed hebben op de juistheid van
een wiskundige beschouwing....
De studie der mathesis aan te bevelen als een middel ter vorming van logische
denkers is even oordeelkundig als te leeren paardrijden op een hobbelpaard.’
Tot zoover S p r u y t in ‘de Gids’ van Mei 1871.
Een oppervlakkig lezer zou wellicht aanstoot kunnen nemen aan de uitdrukking
‘hobbelpaard’; het is echter blijkbaar niet de bedoeling van den schrijver iets
kwetsends te zeggen; hij wil slechts duidelijk doen uitkomen, dat evenmin als een
hobbelpaard ons de grillen van het paard kan doen leeren kennen, evenmin de
wiskunde in hare volmaaktheid ons de gevaren kan leeren vermijden in het werkelijke
leven. Maar als de wiskunde ons dit laatste niet kan leeren, dan mist zij ook een groot
deel der vormende kracht, die haar gemeenlijk wordt toegeschreven.
Maar niet alleen de wiskunde heeft haar Don Quichotes, ook de oude talen bezitten
dergelijke aanbidders. En ook deze enthousiasten hebben iets sympathieks, zooals,
om een voorbeeld te noemen, de brave kolonel T h o m a s N e w c o m e , zoo geestig
door T h a c k e r a y geteekend met zijn lievelingszin:
‘Ingenuas didicisse fideliter artes
Emollunt mores nec sinuisse feros.’

Dit ‘emollit mores’ en ‘nec sinit esse feros’ herinnert ons sterk aan het betoog van
den maître de musique van M o l i è r e en zal dan ook wel nooit tegenstanders
bekeeren.
Maar ook werkelijk goede argumenten kunnen soms om deze of gene reden geen
doel treffen; toch wil ik enkele dier argumenten hier in het kort vermelden, omdat
wellicht enkele tegenstanders ze niet waardeloos zullen vinden.
Wij zouden dan eerst kunnen wijzen op de voorbeeldige voortreffelijkheid der
literatuur, maar deze vinden wij in hoofdzaak alleen bij de Grieken, zij is bovendien
een ge-
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voelskwestie en ontsnapt dus aan de mogelijkheid van een betoog.
Evenmin zou het gemakkelijk vallen streng te bewijzen, dat elk beoefenaar der
oude talen een belooning zou vinden in de verbetering van zijn persoonlijken stijl;
zoowel onder de beoefenaars als buiten de beoefenaars worden goede en slechte
stylisten gevonden en het is niet mogelijk de vraag door middel eener statistiek op
te lossen.
Het gemak, dat de kennis der oude talen zou opleveren voor hem, die de vreemde
woorden zijner wetenschap wil begrijpen, wordt ongetwijfeld belangrijk overschat;
die vreemde woorden rieken trouwens veelal te zeer naar het lexikon en zijn zonder
dit veelal ook voor een oud-gymnasiast niet te begrijpen.
Maar voor èèn argument zullen voor- en tegenstanders gevoelen, omdat het
betrekking heeft op waarnemingsvermogen en gezond verstand, eigenschappen, die
algemeen als begeerlijk worden erkend. Het boven aangehaalde betoog van S p r u y t
heeft ons geleerd, dat onnauwkeurige waarneming van feiten en dubbelzinnigheid
van woorden in den tempel der wiskunde onbekende gevaren zijn, zoodat een verblijf
in dien tempel aan niemand kan leeren, hoe hij daarbuiten in het werkelijke leven
deze gevaren heeft te vermijden. Het is nu een gelukkige omstandigheid, dat de oude
talen in ruime mate geven, hetgeen van de wiskunde niet te vergen is, zoodat zij de
wiskunde als vormend vak op zeer gewenschte wijze aanvullen. Want in alle talen
hebben vele woorden een ruime beteekenis en zijn dus, afzonderlijk beschouwd, als
men wil, dubbelzinnig, maar een nauwkeurige waarneming van het zinsverband,
waarbij men op tal van kleine trekjes heeft te letten, leidt ten slotte tot een goede
opvatting. Uit de voortdurende inspanning van waarnemingsvermogen en gezond
verstand vloeit een oefening dezer eigenschappen voort, die maar al te dikwijls
onderschat wordt. En ter bereiking van dit doel zijn, gelijk wij zullen zien, de oude
talen veel geschikter dan de zoogenaamde moderne.
Daar er mij veel aan gelegen is den Lezer van de
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waarheid mijner stelling te overtuigen, zij het mij vergund hier eenigszins uitvoeriger
te worden. Zooals gewoonlijk zullen wij wel het snelst tot ons doel geraken met een
concreet voorbeeld. Daartoe kies ik een latijnschen tekst en wel een geheel
willekeurigen, niet een, die voor mijn doel bijzonder geschikt is, maar den tekst, die
het meest voor de hand ligt, de eerste regels van het meest bekende werk van den
meest bekenden latijnschen dichter, de eerste vier regels der Aeneis van Vergilius.
Arma virum que cano, Trojae qui primus ab oris
de gevechten. den man. en. ik bezing. van Troje. die. de eerste. van. de kusten.
Italiam fato profugus Lavinia que venit
naar Italie. door het noodlot. verjaagd. naar de Lavinische. en. is gekomen.
Litora, multum ille et terris jactatus et alto
naar de stranden. veel. hij. en. te land. heen en weer gedreven. en. ter zee
vi superum saevae memorem Junonis ob iram.
door de macht. der goden, van de wreede. niet vergetenden. van Juno. wegens. den toorn.

De letterlijke vertaling zou ongeveer aldus luiden:
Ik bezing de gevechten en den man, die door het noodlot verjaagd van de kusten
van Troje, het eerst naar Italie en de Lavinische stranden is gekomen; veel is hij door
de macht der Goden heen en weer gedreven te land en ter zee wegens den
onverzoenlijken toorn der wreede Juno.
Wanneer wij den tekst in de beide talen vergelijken, treffen ons vele verschillen;
twee dezer verschillen, het grooter woordental der vertaling en de belangrijke
afwijking in de rangschikking der woorden, zijn voor ons verder onderzoek van
groote beteekenis.
Het veel grooter aantal woorden is in geen der zoogenaamde moderne talen te
vermijden. Een oogopslag leert dan ook, dat de vermeerdering bijna uitsluitend is
toe te schrijven aan het optreden der lidwoorden, die in het Latijn te eenenmale
ontbreken en aan enkele voorzetsels.
In het ontbreken dezer kleine woorden ligt werkelijk een der eigenaardigheden
van het Latijn. Deze en dergelijke woorden helpen ons in de zoogenaamde moderne
talen de substantiva, de adjectiva, de verba enz. van elkaar te onderscheiden en
brengen tal van schakeeringen in de
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beteekenis. In het ontbreken dezer bakens ligt reeds een niet gering bezwaar voor
den leerling; de letterverbinding ‘cano’ kan even goed een vorm zijn van het
werkwoord ‘zingen’ als van het adjectief ‘grijs’. En dit is niet het eenige woord in
ons voorbeeld, dat, op zich zelf beschouwd, dubbelzinnig is.
Arma kan een vorm zijn van het verbum ‘wapenen’ en van het substantief ‘wapen’;
hier is het te vertalen door wapenfeiten.
Virum kan beteekenen ‘den man’, maar ook ‘van de mannen’.
Trojae kan zijn van Troje en te Troje.
Qui kan het gewone relativum zijn, maar ook ‘waardoor’ beteekenen.
Oris kan een meervoudsvorm zijn van kust, maar ook een enkelvoudsvorm van
mond.
Venit kan zoowel praesens als perfectum zijn, hij komt of hij is gekomen.
Litora, de stranden, kan nominatief en accusatief wezen.
Multum kan een adverbium zijn, maar ook verschillende naamvallen van het
adjectief.
Superum kan het neutrum zijn van een adjectief, dat ‘boven’ beteekent, maar ook,
zooals hier, moeten vertaald worden met ‘der goden’; het staat hier in de plaats van
superorum.
Reeds uit deze enkele voorbeelden zal het duidelijk zijn, dat het bij het Latijn niet
aangaat à grands coups de dictionnaire te vertalen, zelfs helpt het lexikon zeer weinig;
de leerling moet vrij wel uitsluitend steunen op zijn gezond verstand; welke beteekenis
de een of andere letterverbinding heeft, hangt af van het verband met andere woorden;
men moet dus bovendien behoorlijk zijn oogen den kost geven. Terwijl een goed
begin ook hier het halve werk is, kan een verkeerde opvatting in het begin den lezer
geruimen tijd geheel van de wijs brengen.
Soms is de leerling volkomen zeker van den aard van het rededeel en van den
naamval en dreigt er toch nog gevaar voor een verkeerde opvatting. Dit zou bijv. het
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geval kunnen wezen bij het woord memorem, het adjectief memor in den accusatief.
Dit memor beteekent in den regel gedachtig aan en de persoon of zaak waaraan men
denkt, wordt in den genitivus geplaatst. Nu wil het ongeluk, dat memorem hier door
een genitief is begeleid, zelfs omgeven, nl. saevae Junonis. Allicht zal de een of ander
ongelukkige willen vertalen: gedachtig aan de wreede Juno, terwijl hij zelf gedachtig
moest zijn aan het feit, dat memor ook in absoluten zin kan worden gebruikt, zooals
hier, waar sprake is van een toorn, die van geen vergeten weet, een ira memor.
Het tweede verschil tusschen Latijn en moderne talen is, zooals we zagen, gelegen
in de andere rangschikking der woorden. Terwijl men in den bekenden zin: ‘J a n
sloeg L i j s j e ’ de volgorde der woorden niet mag veranderen, zonder J a n in gevaar
te brengen, is er van een bepaalde volgorde in Latijnsche zinnen veel minder waar
te nemen. Er is geen sprake van, dat men het onderwerp van een zin b.v. aan de plaats
zou kunnen herkennen. Van het standpunt der moderne talen beschouwd, zijn de
woorden van een latijnschen zin dan ook vrij ordeloos geplaatst. Daaruit ontstaat
voor den leerling weer een moeielijkheid, die intusschen verminderd wordt, doordat
in het Latijn de declinatie en conjugatie der woorden een veel grooter rol vervult dan
in de moderne talen. Ook hier moet de leerling dus weer zeer oplettend zijn, want
de uitgangen der woorden zijn hier geen doellooze versieringen, maar tot goed begrip
van den zin volstrekt noodig. Zoo behoort Lavinia bij litora, saevae bij Junonis en
memorem bij iram.
Behalve de uitgangen zijn er nog andere verschijnselen, die hem op den rechten
weg helpen; om een voorbeeld te noemen, de lengte of kortheid der lettergrepen, die
in een vers gemakkelijk te beoordeelen valt; als de leerling ook maar eenigszins
oplettend is, ontgaat het hem niet, dat de a van ‘cano’ kort is, zoodat er geen sprake
kan zijn van het adjectief grijs, de e van ‘venit’ daarentegen is lang, zoodat blijkbaar
het perfectum en niet het praesens is bedoeld.
Ten slotte nog een mogelijke vergissing: de leerling,
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vervuld van de hoogheid der goden, voegt verkeerdelijk ‘alto’ bij ‘vi’ en spreekt van
de hooge macht der Goden. Twee waarnemingen hadden hem voor dezen flater
kunnen vrijwaren, het verschil in geslacht van ‘alto’ en ‘vi’ en ook het twee malen
herhaalde ‘et’, nl. et terris.... et alto; de symmetrie dezer uitdrukkingen zal hem er
toe brengen in ‘alto’ een tegenhanger van ‘terris’ te zoeken en hem zoo op de gedachte
van zee te brengen.
Het bovenstaande zal, hoop ik, voldoende zijn om den indruk te vestigen, dat een
lexikon bij vertaling uit het Latijn van weinig nut is, daarentegen het gezond verstand
in hooge mate wordt ingespannen, dat door den afwijkenden bouw der oude taal van
ons modern standpunt gezien, telkens dubbelzinnigheid heerscht, zoolang wij niet
ook ons waarnemingsvermogen krachtig inspannen, zoodat ons niets ontgaat, dat
ons in het rechte spoor kan houden.
De hier genoemde moeilijkheden ondervinden wij niet bij de lectuur der
zoogenaamd moderne talen, fransch, duitsch en engelsch, wier bouw veel meer met
dien van het nederlandsch overeenstemt. Hier kunnen wij meestal aan de hand van
het woordenboek, woord voor woord vertalen en wij verkrijgen begrijpelijk, zoo al
geen vloeiend nederlandsch. De schooljongen weet dit ook zeer goed en tracht het
zich bij de lectuur der oude talen gemakkelijk te maken door het heimelijk gebruik
van vertalingen in de moderne talen. Zijn latijnsche Vergilius kost hem menige zucht,
de fransche of duitsche vertaling leest hij daarentegen bijna met evenveel gemak als
zijn moedertaal.
Hoe weinig is hij zich bewust het levend bewijs te zijn, dat de oude talen als
geestesgymnastiek niet door de nieuwe kunnen worden vervangen. Zijn getuigenis
is dan ook wel van onverdacht allooi.
Toch zou men verkeerd doen met te meenen, dat het werk van den leerling dus
was te vergelijken met het oplossen van raadsels. Immers het kenmerk van een raadsel
is daarin gelegen, dat het ophoudt ons te boeien, zoodra wij het hebben begrepen,
maar van dat oogenblik af aan begint juist onze eigenlijke belangstelling voor den
auteur;
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doch hier nader ik een verboden terrein, dat ik mij voor genomen heb niet te zullen
betreden.
Terwijl op dit terrein de stelling van het Grieksch veel sterker is dan die van het
Latijn, zou buiten het verboden terrein de verdediging geheel overeenkomstig wezen,
zoodat ik haar om niet al te uitvoerig te worden, wil achterwege laten.
Ik hoop trouwens te hebben aangetoond, dat de lectuur der oude talen mag
beschouwd worden als een machtig hulpmiddel ter oefening van ons
waarnemingsvermogen en van ons gezond verstand, zoodat alle andere vakken den
bloei dezer studie mogen toejuichen.
Zelfs geldt dit van de wiskunde, die overigens zich zelf genoeg is. Want wil de
wiskunde aanraking zoeken met het werkelijke leven, dan heeft zij er wel degelijk
belang bij, dat het waarnemingsvermogen en het gezonde verstand zoo krachtig
mogelijk ontwikkeld zij. Want alle vragen, die de praktijk stelt, moeten met behulp
dezer eigenschappen voor de wiskundige behandeling pasklaar gemaakt worden en
het is tijdens deze voorbereidende bewerking, dat gevaar voor fouten dreigt, niet
gedurende de toepassing der wiskunde zelve. H u x l e y drukt dit zoo juist uit in de
gulden woorden:
‘Mathematies may be compared to a mill of exquisite workmanship, which grinds
you stuff of any degree of fineness; but nevertheless, what you get out depends on
what you put in.’
En hetgeen in dezen molen wordt gebracht is niet zelden van dien aard, dat men
zich niet mag verbazen, als de uitkomst geringe waarde heeft; de groote menigte wijt
dit verkeerdelijk aan de wiskunde. Zij echter is volkomen onschuldig; de schuld ligt
aan hem, die het onmogelijke van haar vergt; zij kan ons nooit ontslaan van het
ingespannen gebruik van oogen en gezond verstand.
Nu rijst nog de vraag, of niet andere vakken de oude talen, altijd slechts voorzoover
het bovengenoemde doel betreft, zouden kunnen vervangen. Denkbaar is dit zeker,
physica en chemie, misschien in verband met natuurlijke
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historie, zouden de taak wellicht kunnen overnemen, maar veel meer dan denkbaar
is dit voorloopig ook niet. Zooals physica en chemie thans aan de leerlingen van
Gymnasium en H.B.S. worden verstrekt is er geen sprake van, dat zij er veel toe
zullen bijdragen om het waarnemingsvermogen belangrijk te ontwikkelen, omdat de
leerling te weinig zelf handelend optreedt. Aan dezen toestand zijn wij eenmaal
gewend en hebben er daardoor vrij wel vrede mee, maar om te beseffen hoe
betrekkelijk gering nut de leerling heeft van al dit vertoonen en vertellen, denke men
zich het onderwijs in de wiskunde eens op deze leest geschoeid: aan den leerling
wordt verteld hoe hij moet optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, deelen en
worteltrekken, hoe men een vierkantsvergelijking oplost, hoe men in de meetkunde
verschillende stellingen bewijst, hoe men uit verschillende gegevens driehoeken
construeert enz. maar nooit behoeft hij zelf eenige bewerking of constructie uit te
voeren, of mag hoogstens nadoen, hetgeen hem is voorgedaan. Over het onvruchtbare
van dergelijk onderwijs zouden allen het wel eens zijn, en gelukkig wordt het
wiskundig onderwijs zòò onverstandig niet ingericht; dit behoeft ook niet, want het
is zeer gemakkelijk den leerling bij de wiskunde zelf aan het werk te zetten. Papier,
potlood, liniaal en passer zijn meestal voldoende en het werk kan overal plaats vinden,
ook thuis.
Hoeveel grooter zijn de moeilijkheden, als men den leerling zelf wil laten
experimenteeren bij physica en chemie; de hulpmiddelen kunnen weliswaar zeer
eenvoudig zijn, het groote bezwaar is echter gelegen in de moeielijkheid al deze
onervaren experimentators te helpen en te leiden; in allen gevalle is het voorshands
vrijwel onmogelijk, evenals bij de oude talen, eenige uren per dag aan de praktische
oefeningen te besteden. En zonder eigen oefening is weinig gewonnen; het woord
van Te g n e r blijft waar: ‘Wat gij van anderen leert is op zich zelf gering, de ware
leermeester is met u geboren, hij woont in u, is uw beter ik.’ Al doende leert men.
Zoolang dus de oude talen een zoo geschikt middel
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blijken te zijn om waarnemingsvermogen en gezond verstand te ontwikkelen en zij
niet kunnen worden vervangen door natuurwetenschappen, noch door wiskunde,
noch door nieuwe talen, dient men ze in eere te houden.
Maar, zegt men misschien, de tijd is zoo kostbaar; geef toch liever aan den
aanstaanden physicus zooveel mogelijk physica, aan den aanstaanden chemicus
zooveel mogelijk chemie, kortom aan ieder zoodra mogelijk en zooveel mogelijk
hetgeen hem later in zijn beroep zal te pas komen.
Dit doet denken aan een verouderd standpunt op het gebied der voedingstheorie.
Ook hier heeft men een tijd lang de eenzijdigheid voorgestaan en is pas in latere
jaren de gevaren van eenzijdige voeding gaan inzien, evenals die eener eenzijdige
oefening op gymnastisch gebied. Men heeft echter van geluk mogen spreken, dat
ieder persoonlijk geheel vrij bleef en de wetgever geen bepaald dieet voorschreef.
De analogie op geestelijk gebied springt onmiddellijk in het oog, maar hier laat
de wetgever ons niet vrij en is er een steeds grooter drang naar eenzijdigheid.
Historisch is dit te begrijpen en dus te vergeven; de veelweter is meestal een
onbruikbaar mensch en de eenzijdige brengt het in de maatschappij verder. Maar
tusschen veelzijdigheid en eenzijdigheid is toch nog twee- en driezijdigheid mogelijk.
Laat de jurist, de literator en de theoloog zich ook voeden met natuurwetenschap
en niet meenen, dat letteren en wat wiskunde de hoofdzaken zijn, maar laat ook de
ingenieur, de medicus en de zoogenaamde natuurphilosooph niet van overheidswege
van de oude talen worden afgeleid; laat men het integendeel zooveel mogelijk
bevorderen, dat ook hij zich kan bedienen van dezen machtigen hefboom tot
ontwikkeling.
De onderlinge waardeering en samenwerking zullen daarbij winnen en nog vele
andere voordeelen zullen niet uitblijven.
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Onze leestafel.
V i r g i n i e L o v e l i n g . De Twistappel. Oorspronkelijke roman.
Rotterdam. W.L. B r u s s e 1904.
Dat de Kardinaal X i m e n e s zijn tachtig jaren, welgeteld, achter den rug had vóór
hij de uitgave begon van zijn levenswerk de Complutensische Polyglotte, wordt
jongeren schrijvers wel eens voorgehouden - men begrijpt waarom.
En al heeft gelukkig V i r g i n i e L o v e l i n g nog vele, vele jaren te goed, vóór
zij in leeftijd den Kardinaal evenare, zij heeft toch met De Twistappel bewezen dat
het werk van rijperen leeftijd - want het is lang geleden dat deze dichteres zich de
aandacht van Zuid- en Noord-Nederland voor 't eerst wist te verwerven - nog lang
het slechtste niet is. Deze novelle toch, roman is misschien een wat grootsche naam,
is ferm van compositie en niet onverdienstelijk van uitbeelding. We hebben wel niet
de zoetgevooisde taal der jongere Vlamingen, maar niet veel mindere objectiviteit
dan we bij hen vinden.
Een vrijdenker huwt een meisje uit een devoot-roomsch gezin, maar bij de geboorte
van het eerste kind sterft het vrouwtje. Haar zuster, die in een nonnenklooster
ziekezuster had willen worden, maar na den proeftijd als te zwak is teruggezonden,
kan de gedachte niet verdragen, dat haar neefje ongedoopt zal blijven en als heiden
verloren moet gaan. Tegen den wil harer ouders dringt zij 't geschuwde huis van haar
zwager binnen - en blijft er om 't onverzorgde kind harer zuster voor tijd en
eeuwigheid te redden. Dat geeft opspraak - en de eenige oplossing is een huwelijk.
Maar, zoo eischt zij: een schijnhuwelijk; zij blijft non. Een tijd gaat 't goed, maar
dan ontwaakt bij beiden de hartstocht der liefde. Zij vecht wat zij kan door ascese
en versterving - maar als plotseling zijn leven gevaar loopt, verraadt zij zich zelve,
bekent hem haar liefde, maar verlaat hem dan voorgoed. Echtscheiding volgt - zij
verdwijnt in een klooster, waar hij haar na jaren terug vindt, als zij juist gestorven
is en hij zich bekent dat zijn leven één teleurstelling was.
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En in deze echt-Belgische, en toch ook algemeen menschelijke tragedie wordt onze
sympathie gevraagd voor beiden, zoowel voor den oprechten vrijdenker als voor 't
roomsche dweepstertje. We voelen, ze kunnen moeilijk anders dan ze doen. Al is er
in 't geheele geval, en vooral in de teekening der bijpersonen, iets conventioneels,
toch wordt onze aandacht niet vermoeid. En al is de taal niet schitterend, er zijn toch
lieve teekeningen en beschrijvingen in De Twistappel als deze: ‘het eerste groen,
zoo teer, zoo frisch, in zijn onschuld nog voor geen insect bevreesd, door geen
verschroeiing bedreigd, borduurde fijne fronsels op de sprietjes van het struikgewas
dat aan de speling van het licht alom doorgang vergunde. In de verte floot de meerle,
ernstig en traag, naderbij de blauwmees - eerste zangster van het jaar - en dicht bij
't huis deed het koninkske - dat vogeldwergje met een metallieke stem - zijn schril
belletje klinken.
De zolen trapten in de zon op de grillige takkenschaduwen der nog ontblaarde,
groote boomenkruinen. Het wijde grasplein lag hier en daar met den gouden spijker
eener paardenbloem vast aan den grond, en uit het gouden vat van 't ronde violierperk
scheen de wierook ten hemel te stijgen.
Heerlijk seizoen!’ (bl. 145).
Zoodat De Twistappel wel geen groot kunstwerk, maar een niet onaardige novelle
is, waarmede de schrijfster nog getuigt van jeugdige kracht.
G.F.H.
Het treurspel van Agamemnoon, naar het Grieksch van A i s c h y l o s , in
Nederlandsche verzen overgebracht door B.C. B o u t e n s .
Er is eene zekere voornaamheid in de wijze waarop deze arbeid in het licht is getreden,
zonder tusschenkomst van een uitgever en in een uiterst gering aantal exemplaren
gedrukt; en er ligt in dit alles een zoo duidelijk sprekende afkeer van reclame, van
publiciteit zelfs, dat ik mij afvraag of het niet eene onbescheidenheid is hier het werk
van dr. B o u t e n s te bespreken. De eigenaardige beteekenis echter van deze
overzetting overwint mijne aarzeling. Want niet slechts als poëem van een
Nederlandsch dichter, doch als manifest eener ernstig doordachte vertalingsmethode
acht ik B o u t e n s ' arbeid in hooge mate belangrijk.
Woord voor woord verstaat niemand onzer den Agamemnon. Daartoe is niet slechts
des dichters zeggenswijze vaak te duister, maar vooral ook de Grieksche tekst te
corrupt. Maar daarom is
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het te meer een heuchelijk feit, dat een philoloog van groote poëtische begaafdheid,
die jarenlang met zijnen A e s c h y l u s heeft geleefd, en zijnen dichter op den voet
volgend hem in onvermoeid nadenken vers voor vers rekenschap van zijne gedachten
heeft gevraagd, den moed en de kracht heeft bezeten om dien wonderen schat van
Helleensche poezie zoolang in stille afzondering met zich rond te dragen tot de sonore
Grieksche verzen herboren kwamen opbloeien uit zijn vruchtbaar mijmeren.
Het is alsof B o u t e n s zich heeft afgevraagd: ‘Zijn er grenzen voor mijne vrijheid
in woordvorming en zinsverbinding, indien ik mijn Nederlandschen tijdgenoot
eenigermate de gewaarwording wil geven, die de Atheners moeten hebben gevoeld
toen zij A e s c h y l u s hoorden? Zoolang de Grieksche taal krachtig leefde, zijn de
Helleensche dichters gewend geweest hun woordenschat vrijmachtig telkens te
vergrooten; uit de elementen hunner naamwoorden en hunner werkwoorden goten
zij telkens nieuwe vormen, smeedden zij steeds nieuwe beelden, en als eenige
wetgevende norm erkenden zij daarbij hun eigen ingeschapen gevoel van
welluidendheid en gratie. Waarom dan zou aan een hedendaagsch dichter dat recht
ontzegd zijn?’
Het is een leerrijk genot den Nederlandschen dichter te volgen, wanneer hij zonder
aarzelen de Grieksche zeggens-vrijheid - soms ook wat hem aldus schijnt - voor zich
zelven eischend en zijn eigen schoonheidsgevoel als hoogeren rechter plaatsend
boven de wet der conventie het fiere Grieksch gaat nabeelden. Lang behoeven wij
niet te lezen, om te weten wat ons hier wacht. Reeds de overzetting der
aanvangsverzen van den wachter is kenmerkend. B u r g e r s d i j k vertaalde die:
Den goden smeek ik om verlossing uit mijn nood
Dit lange jaar van wacht reeds, dat ik, als een hond
Op 't dak der Atreus-woning neergevlijd, gesteund
Op de armen, 's nachts der sterren talloos heir beschouw,
't Heir met zijn vorsten, die aan 't menschdom zomergloed
En koude brengend, schitt'ren aan het hemelwelf.

Hoe oneindig verschilt hiervan B o u t e n s :
Den goden vraag ik vrijding van dit moeite-zijn
Wacht jaarlang, uit wier allenachtelijk betrek, Elbooggehurkt als waakhond op 't Atreidendak, Ik van gesternten de avondlijke gaadring weet;
En die den stervren boden 't koud en warm getij,
Machthebbers stralepralend in de hooge lucht.
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Duidelijker kan de tegenstelling van twee opvattingen niet aan het licht treden dan
in deze twee citaten. Beiden, B u r g e r s d i j k en B o u t e n s zijn zoo eerlijk mogelijk
in hun weergeven van het Grieksch, doch de oudere vertaler zal liever hier en daar
een enkele tint van 't oorspronkelijke laten verbleeken, en de sterk beeldsprakige
dictie van het origineel ietwat abstracter maken, dan aan de wetten zijner gevormde
Nederlandsche taal geweld te plegen; de jongere kent geen band van gevormde taal,
geen wet van Nederlandsche woordschikking, als het er op aan komt A e s c h y l u s '
woordkunst na te beelden. Welke voordeelen zijne eigene scheppingskracht uit die
vrijheid oogst, kan dengene, die zijn Griekschen tekst naast de beide vertalingen legt,
vers aan vers leeren. Mij aangaande, het ‘elbooggehurkt’ in den derden versregel
doet me menige onnoodige verandering, menige willekeurigheid in het ‘moderne
Hollandsch’ van B o u t e n s vergeten. Ondanks de zonderlinge voorkeur om inplaats
van vrouwehart, vrouwhart, doch inplaats van veldbed veldebed te zeggen - ondanks
een mij hinderlijke neiging om de verzen vooral niet te gemakkelijk te maken, ondanks
eene moderne behandeling van den jambischen trimeter, die meer telt dan weegt,
boeit mij B o u t e n s ' vertaling der jambische gedeelten meer dan die van
B u r g e r s d i j k , zoo vaak in het origineel hetzij door den epischen gang van het
verhaal, hetzij door de stijging der dramatische spanning de poëtische gloed der
woorden sterker wordt. In het eenvoudiger gesprek daarentegen blijft B o u t e n s
niet zelden beneden B u r g e r s d i j k .
Maar om de eigenlijke waarde van B o u t e n s ' overzetting te beseffen moet men
tot de lyrische partijen gaan. Metrisch overzetten heeft B o u t e n s daar te recht
versmaad. Hij wil A e s c h y l u s nazingen in zijn eigen toon, en hij doet dat met zoo
zorgzame toewijding, dat wij door de vertaling telkens weer nieuwe schoonheid in
het origineel ontwaren. Wij zijn er dankbaar voor dat een Nederlandsch dichter
Vo n d e l s lyrische taal aldus weet te gebruiken, als hier geschiedt in het koorlied
op I p h i g e n i a 's dood.
't Saffraangeverfd gewaad ter aard gestreken
Trof zij der offeraren rot
Elkeen met deernisgretig oogenschot
En stond volschoon en onverheeld
Als een geschilderd beeld
Dat zoo gaat spreken.

En zeker kon niet licht A e s c h y l u s ' ernst en fijn gevoel met inniger eerbied woord
voor woord, beeld voor beeld zijn terugge-
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geven dan in de teekening van M e n e l a u s ' eenzaamheid na H e l e n a 's vlucht:
En droombelichte
Schijn-tastbare gezichten
Staan aan zijn spond in haar vervoering ijdel:
Het is vergeefsch dat men naar droomen de armen reikt:
Het beeld glipt door de vingren, wijkt
Langs paden van den slaap op onvernomen
Vleuglen van slaap zooals het is gekomen.

Zoowel voor de - zeer verleidelijke - aanhaling van grootere gedeelten uit de lyrische
partijen dezer Agamemnon-vertaling als voor de uiteenzetting van de bezwaren, die
bij mij in vele opzichten tegen B o u t e n s ' taalbehandeling blijven bestaan, ontbreekt
hier de plaatsruimte. De hooge dichterlijke waarde van zijn arbeid zal - daaraan is
m.i. geen twijfel mogelijk - den lezer, die bereid is dezen dichterlijken gids te volgen,
voor de diepe schoonheid van A e s c h y l u s ' meesterwerk de oogen op verrassende
wijze openen.
K.K.
Urbi et orbi. Vervolg op Quo Vadis door A l b i n d e C i g a l a .
Amsterdam. J.C. D a l m e i j e r .
Nauwelijks hebben wij den tijd gehad om te bekomen van onze verbazing over het
even reuzachtige als onverdiende succes van Quo Vadis, of deze navolger van
S i e n k i e w i c z komt, in de naieve veronderstelling, dat onze belangstelling in lot
en leven van V i n i c i u s en L y g i a nog altijd niet verzadigd is, ons een ‘vervolg’
aanbieden.
Hij kent het recept voor boeken als dat van den Poolschen romancier. Om den
glans van zijne Christenhelden sterker te doen uitkomen, schildere men den
heidenschen achtergrond zoo donker mogelijk; kennis van dat heidendom zoo als
gij als romanschrijver die gebruiken kunt, vindt ge in handboeken paraat liggen, maar
zal ze u dienstig zijn, wees dan niet kritisch, zoek niet tijden en plaatsen te
onderscheiden, vraag niet naar de betrouwbaarheid der aangehaalde getuigen: uwe
Romeinen moeten heidenen zijn, bloeddorstig en voornaam, zinnelijk en bijgeloovig.
S i e n k i e w i c z weet te veel van de Romeinsche oudheid om tegen beter weten
in voortdurend deze methode toe te passen; bovendien heeft hij onmiskenbare gaven
als romanschrijver. Maar A l b i n d e C i g a l a moge in zijn inleiding in de volgende
raadseltaal zijn werk een brevet van echtheid geven: ‘Het onderwerp is
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in hoofdzaak historisch; de onderdeelen, geput uit de werken van Ta c i t u s ,
S u e t o n i u s en F l a v i u s J o s e p h u s , zijn op de plaatsen zelve onderzocht’ - hij
verstaat de kunst niet om een boek te schrijven. Zijn roman is vervelend, en zoo
weinig geschikt om het publiek mede te sleepen, dat hij ons ontslaat van den plicht
om uitvoerig te waarschuwen tegen de zeldzaam talrijke onjuiste voorstellingen
welke hij van Keizer Titus' tijd en tijdgenooten geeft.
De comische werking, die tegen des schrijvers hoogernstige bedoeling in door
zijn boek wordt te weeg gebracht, is door de gezwollen vertaling nog verhoogd.
Zinnen als deze: ‘A u l u s droeg, zelfs binnenshuis, het statiekleed, de witte toga met
de laticlavius(!) van hermelijn. Was het wonder, dat hij voor allen was de meester,
de vorst?’ zijn telkens opnieuw vermakelijk. Van de ontelbare fouten in het Latijn
de grappigste uit te zoeken zou voor gymnasiasten een uitnemende ‘taak’ in de
vacantie zijn; en den oorsprong van leugenverhalen als die omtrent de gruwelijke
menschenoffers in den tempel van Diana Nemorensis - ‘den tempel van Neminia’
zegt de schrijver! - na te speuren, ware voor jonge literatoren een nuttige
tijdpasseering, indien het boekje hunne aandacht verdiende.
K.K.
M a r i e M e t z - K o n i n g . Dominee Geeston. Bussum. C.A.J. van
Dishoeck, 1904.
O, wat een stumperd is deze dominee G e e s t o n ! In het eerste deel van ‘Gabrielle’
was hij nog wel een figuur van zekere beteekenis geweest; had hij toen niet
G a b r i e l l e , die toch wel wist wat zij wou, van een voornemen afgebracht? In
‘Gabrielle’ II hadden we weinig van hem gehoord of gezien. Hier nu is hij de man
van het boek. Maar welk een man! Hij heeft het kindje tot zich genomen, waarvan
naar het getuigenis der ongehuwde moeder (een fabrieksmeisje, dadelijk na de
bevalling gestorven), B e r i n g e r , G a b r i e l l e 's zwager, de vader is. Het kind, een
jongen, is nu bij G e e s t o n aan huis, want deze, die meent tot nog toe te hebben
geleefd als de ‘bewust-eenzame’, als de ‘voor menschen
onaantastbaar-zelf-genoegzame’, heeft onder den laster, die hem als den vader
aanwees, gevoeld hoe hij niet was ‘de innerlijk sterke-in-God’, maar een kleine
mensch, die reikte naar lof van kleine menschen. En als straf voor zijn ijdelheid, voor
zijn smart om den laster legt hij 't zichzelf op W i l l y bij zich te nemen, de publieke
opinie trotseerend, en hem op te voeden.
Nu, dat trotseeren van de publieke opinie valt in de praktijk

Onze Eeuw. Jaargang 4

164
nog al aardig mee. Want ‘den laster doodlevend’ herwon de dominee de sympathie
der meeste vrouwen en meisjes door de lieve manier, waarop hij met zijn pleegzoontje
omging. Maar die omgang met den knaap - daarin openbaart zich slag op slag
G e e s t o n 's stumperigheid, zijn geestelijke dorheid en onmacht. Hij houdt van den
jongen, o zeker, maar zijn liefde voor den knaap is er een, niet die alle dingen vermag,
maar die alle dingen verdraagt, alles hoopt, zonder zelf te handelen, zelf in te grijpen,
omdat de man daarvoor te slap en te zwak is De driftbuien van het nog jonge ventje
weet hij niet te beheerschen; zijn karakter te leiden, hij ziet er geen kans toe; hem
zijn geloof in te prenten, het mislukt hem deerlijk en hij merkt zelf die mislukking
niet voordat het onherroepelijk te laat is. Al spoedig voelt hij - de pleegvader! - zich
den zwakkere die in moeilijke oogenblikken hulp en steun van den knaap verwacht.
Zoo is er van opvoeden geen sprake en groeit de jongen in 't wild op. Komen er
kritieke oogenblikken in 't leven van het kind, G e e s t o n staat er als een onthutst
toeschouwer bij, die zich - altijd te laat! - berouwt dat hij niet tijdig den jongen op
de noodlottige gebeurlijkheden heeft weten voor te bereiden en daardoor heeft weten
heen te helpen door die moeilijkheden. Hij verzwijgt hem zijn afkomst. Totdat
natuurlijk het fatale gebeurt en een andere jongen aan W i l l y zijn onechte geboorte
verwijt. De onthulling, zoo plotseling en liefdeloos-ruw, brengt een verwoesting
teweeg in het zieleleven van den knaap. De dominee, niet wetend hoe de netelige
zaak aan te pakken, had telkens weer de openbaring uitgesteld! Wanneer straks de
gevaren der puberteit den zestienjarigen jongen bedreigen, is G e e s t o n 's houding
weer even passief en negatief. W i l l y bezwijkt voor de verleiding en G e e s t o n
voelt weer eenig zelfverwijt als het ‘mea culpa’ hem ook nu niet loslaat.
En dan....! De mondaine vrouw van het kleine stadje, zeker niet onberispelijk in
haar gedrag maar geketend aan een bruut van een echtgenoot, heeft meer dan eens
reeds 's avonds voor het verlichte venster van dominee's studeerkamer op en
neergeloopen om van hem uitkomst te vragen en redding uit haar diepe ellende. Maar
zij heeft nooit durven aanbellen, want G e e s t o n was zoo hoog, scheen zoo weinig
menschelijke fouten en afdwalingen te begrijpen. Eerst wanneer zij bij een poging
tot zelfmoord door verdrinken aan G e e s t o n denkt in haar uiterste wanhoop, meldt
zij, druipnat, 's nachts, zich bij hem aan. Maar let nu op de houding van dit caricatuur
van een zieleherder! Zou niet de on-
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noozelste, mits hij maar een greintje menschenkennis had, bij intuïtie gevoeld hebben
waarom deze schipbreukelinge van het leven juist bij den predikant, en niet bij den
dokter en niet bij den notaris, komt aanbellen? Niet hij. - ‘Wat hij zou hebben gezegd,
zou hebben gedaan als niet luid fluisterend boven aan de trap W i l l y 's stem had
geklonken, wist hij zich later niet meer voor den geest te halen. Wel voelde hij dan,
aan dit oogenblik denkend, een diepe schaamte....
‘Nu porde hem tot handelen de stem van W i l l y , die gebiedend riep:
‘- Tòè dan toch, oom-dominée!
‘Meteen werd hij zich bewust haar wanhoop-blik, haar zeggen van verdrinken.
Maar wat moest hij toch doen? Wat wou ze toch van hem?
‘- Wat? .... begon hij angstig; toen bedacht hij zich en deed de salondeur open.
Toe, gaat u hier!
‘Maar ze richtte zich op, sloeg voor zich uit, in de lucht, met een gillenden lach!
‘- Nee! nee! laat me wèggaan! ... U óók al niet! ... Nou niemand meer!
Maar W i l l y duwt G e e s t o n op zij, worstelt met haar, brengt haar in de salon.
Onder dit tafereel smeekt G e e s t o n , jammerend, nu den een dan den ander. Steunend
in angst zoekt hij lucifers. Heesch, klappertandend, fluistert hij dat de dokter moet
worden gehaald. Hulpeloos oppert hij het denkbeeld haar man te laten komen! ‘Hij
voelde zich nog altijd niet van harte bereid om te handelen. Hij was geen lichamelijk
sterke man; had eigenlijk alleen maar kracht toereikend voor zichzelf; niet zóóveel,
dat hij als vanzelf ook nog aan anderen kon geven. Hij had zijn heele leven gestreefd
naar zelf-geluk; alles, ook zijn beste daden had hij gedaan, om dat zelf-geluk-in-vrede
te bereiken. W i l l y was daarin opgenomen; maar wat wou nu die vreemde, hem
onsympathieke vrouw in zijn leven?’
Hier verlaagt de schrijfster den stumperd tot een egoïst. Had hij dan uit gemakzucht
maar W i l l y in 't wild laten opgroeien?
De catastrofe nadert. Eén oogenblik toont ‘oom-dominee’ eenige kracht, als hij
den heer v. P a e t s e n zegt dat diens vrouw niet tegen haar wil zijn huis zal verlaten.
De ongelukkige sterft bij G e e s t o n aan huis. Het geklets in het stadje begint
opnieuw; niemand schijnt het verklaarbaar te vinden dat een rampzalige vrouw des
avonds laat na een poging tot zelfmoord haar predikant
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opzoekt. Als G e e s t o n voor 't eerst weer preeken zal, is de kerk zoo goed als leeg.
Dat grijpt hem zoo aan, dat zijn moed, even opgevlamd onder den laster, weer zakt,
dat hij zich geestelijk voelt wankelen, ‘een klein, bang mensch, bang voor andere,
kleine, bange menschen.’ En zijn toespraak, een in extaze geïmproviseerde rede over
de zaligspreking van hem, dien de menschen haten, breekt af in een .... beroerte. En
het einde is 's mans dood. Hij sterft niet voordat hij W i l l y heeft pogen af te brengen
van zijn voornemen B e r i n g e r , van wien hij vermoedt dat hij zijn vader is, te
vermoorden, niet voor dat hij gehoord heeft dat dit voornemen wel niet uitgevoerd
is, doch B e r i n g e r in een worsteling met W i l l y zich met een revolver heeft
verwond, niet voordat W i l l y aan hem, oom-dominee, gezegd heeft niet meer in
God te gelooven.
Zoo, in bloed en tranen, eindigt het doelloos leven van den man, die gevonnisd
werd door de vraag, die W i l l y eens op zijn lippen terughield toen G e e s t o n
verklaarde in onvoorziene dingen nooit ineens raad te weten: ‘geeft God u dan geen
raad?’
H.S.
P.R. A u f e t o s . Ananda, Prins der Rahdamantiërs. - Leiden. A.H.
A d r i a n i . 1904.
‘Als proeve van aard en strekking van dit zeker niet gewone boek, wordt Hoofdstuk
I op aanvraag gratis toegezonden’. Het ‘zeker niet gewone’ van deze
uitgevers-reclame, eerst door advertenties in de dagbladen en nu nog op de achterzijde
van den omslag vermeld, deed vermoeden dat aan het eind van dit eerste hoofdstuk
de heldin in levensgevaar zou verkeeren of de held aan zijn chauffeur de helft van
zijns vaders versterf had toegezegd, wanneer hij er in slaagde met de ‘auto’ den
sneltrein bij te houden, waarin de heldin werd ontvoerd. Wie op dat vermoeden het
eerste hoofdstuk ter gratis ontvangst heeft aangevraagd, is bedrogen uitgekomen;
wat hij in kapittel I gevonden heeft is dit: de koningszoon uit een fantaisie-rijk is van
een wereldreis teruggekeerd en debiteert nu de daarbij opgedane wijsheid. Hij zegt
tot de geleerden ‘dat de geleerdheid helaas de vloek aller volkeren geworden is,
gevolg van de beschaving, voorbode van hun ondergang, omdat zij het natuurlijk
gevoel der menschen, inzonderheid het rechtsgevoel doodt, dat de fontein des levens
is voor individuen en staten, - omdat zij door de gevaren van het verleden den moed
tot leven beneemt en de volkeren dwingt ruggelings voor-

Onze Eeuw. Jaargang 4

167
waarts te gaan’.... Hij heeft opgemerkt ‘dat naarmate de rechtsgeleerdheid in aanzien
geraakt het rechtsgevoel verloren gaat.’ Wie - zoo vraagt hij - zou durven zeggen
dat de wetten de belichaming zijn van de hoogste zedelijkheidsbegrippen? ‘Recht is
een paskwil op papier, door menschen vereerd als een papieren God; recht is eene
verzameling van artikels in een dik boek, waarin niemands wezen is uitgedrukt; een
onding, eene misgeboorte, eene wanschapenheid; een vogelverschrikker van stroo,
waarin de brutale musschen hare nesten bouwen en broeden; een weldoener, die met
de linkerhand steelt om met de rechter weldadig te zijn; een priester, die de geloovige
schare, ter linker, tot schreiens roert, en de anderen, ter rechter, tranen doet schreien
van 't lachen; een dwaas Koning die zijn onderdanen den godsdienst der liefde leert
met geeselslagen’. Wat de rechts- en wetgeleerden betreft, voor hen heeft de
prins-globe-trotter deze lieflijkheid meegebracht: ‘hoe geleerder men is, hoe
geslepener, hoe beter jurist, zooals dat heet,’ of ook dit: ‘den dief straft ge, maar
diefstal wordt gereglementeerd en heet handel of overwinningsrecht’. Of wel: ‘waar
is recht, niet berustend op macht?’
Onzen lezers de bespiegelingen uit de veertien volgende besparend, hebben wij
hier slechts uit het gratis-aangeboden eerste hoofdstuk eenige bloempjes saamgegaard.
Of de kostelooze perzik velen naar meer gesmaakt zal hebben?.... ‘Zeker niet gewoon’
heet dit boek. Maar is het niet reeds ‘gewoon’ geworden in sommige kringen
beschouwingen als de geciteerde b.v. over recht en wet ten beste te geven als de
hoogste wijsheid, waartoe iemand, die in aller heeren landen veel gehoord en veel
gezien heeft, geraken kan? En even ‘gewoon’ oordeelt de eigenwijze prins straks
over godsdienst, over anarchisme, over onderwijs en opvoeding....
H.S.
Instituts Solvay. Travaux de l'Institut de Sociologie. Actualités Sociales.
Le Procès du Libre Echange en Angleterre par D a n i e l C r i c k . - Misch
et Thron, éditeurs. Bruxelles, Paris, Leipzig, 1904.
Het Institut de Sociologie te Brussel geeft drieërlei soorten van werken uit: ‘notes et
mémoires’, voorts ‘études sociales’ en ten slotte ‘actualités sociales’, welke laatste
‘la vulgarisation des questions sociales courantes’ ten doel hebben. Tot deze laatste
rubriek behoort D. C r i c k 's handig boekje over de bedreiging van het
vrijhandels-stelsel in Engeland. Door zijn menigvuldige
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citaten uit mondelinge en schriftelijke vertoogen van C h a m b e r l a i n , B a l f o u r ,
C a m p b e l l - B a n n e r m a n , A s q u i t h en zooveel anderen, door zijn verwijzingen
naar en aanhalingen uit het ‘Blue Book’ geeft de schr. den indruk volkomen op de
hoogte te zijn van de door hem behandelde materie. Dat hij zelf vrijhandelaar is,
heeft hem niet belet aan protectionisten, zoo vaak hij zich tot hun tolk maakt, de
volle maat toe te meten. Trouwens, de Schr. heeft, zooals hij verklaart, in dit werk
geen propaganda willen maken voor het een of voor het andere stelsel van
handelspolitiek; wat hij wilde was: den lezer in staat stellen tot zoodanig oordeel
over de brandende quaestie, als geveld zou kunnen worden door een Engelschman,
die den tijd zou hebben gehad de lotswisselingen daarvan te volgen en, zoo al niet
alle, dan toch zeer vele der tallooze artikelen en redevoeringen over de zaak te lezen.
‘Vulgarisatie’ dus. Maar een nuttig werk, waar blijkens de aan het slot toegevoegde
(en tot 1 April 1904 bijgehouden) bibliographie over de Engelsche tariefquaestie er
een ware ‘Unmasse’ van literatuur reeds aanwezig is.
H.S.
L o u i s e B.B. Janneke de Pionierster. Amsterdam. Va n H o l k e m a
e n Wa r e n d o r f . 1904.
Van dit boek kan men zonder veel moeite wat kwaads zeggen: dat die meneer
T h e e t e e t j e D a n k m a n een figuur uit een ouderwetsche klucht is, geknipt voor
een rederijker om uit te beelden; dat de sympathieke personen: de heldin J a n n e k e ,
als ‘ik’ aan het woord, en haar man de ingenieur, die met haar naar het onherbergzame
Rameleh ‘daar ergens in Indië razend ver weg’ gaat, niet onder alle omstandigheden
zoo spreken als men van hen verwachten zou. Men kan ook nog meer aanmerkingen
maken. Maar men zal toch ook moeten erkennen dat de schrijfster het leven in de
negerij aardig geteekend heeft en zeker althans dit bereikt dat de lezer zich voor haar
typen gaat interesseren. Niet hoog gaat dit en niet diep, maar het is een boek zonder
pretensie en het houdt u bezig, het amuseert hier en daar, zooals een blijspel
bezighoudt en amuseert: men gelooft niet aan de echtheid der personen; men weet
wel dat zij dingen zeggen en daden doen, die hun door den auteur zijn voorgeschreven;
men is geen dupe van de geschiedenis. Maar toch blijft ge tot het eind toe zitten en
als anderen applaudisseeren, zoudt ge niet willen zeggen dat gij u met deze vertooning
niet vermaakt hebt.
H.S.
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F r é d é r i c d e F r a n c e . Mademoiselle de Saix. Roman. Paris.
O f f e n s t a d t e t C i e . 1904.
Dit boek, ons - waarom toch wel? - ter aankondiging toegezonden, bevat een
verleidings-geschiedenisje, dat allerbanaalst zou zijn, ware het niet dat het slachtoffer
van den hyper-cynischen Rijsselschen don Juan een jong meisje uit de groote wereld
was. Maar belangwekkender wordt het geval daardoor niet. En wanneer men vóór
de lezing reeds gezien heeft dat de auteur zijn boek als een ‘cordial hommage’
opdraagt aan ‘Willy, père de Claudine’, dan kan men vooruit berekenen hoe weinig
psychologie en hoeveel van... het andere ons hier wordt voortgezet.
H.S.
R u t h P u t n a m . A Mediaeval princess. New-York and London, G.P.
P u t n a m 's S o n s . 1904.
De geleerde en hier te lande welbekende schrijfster, die zich tot onze geschiedenis
zoo aangetrokken gevoelt, schreef thans dit geschiedverhaal ‘being a true record of
the changing fortunes which brought divers titles to Jacqueline countess of Holland
together of an account of her conflict with Philip duke of Burgundy’. Het is een
eenvoudig treffend verhaal, ontdaan van de overdreven romantische inkleeding, die
F r a n z v o n L ö h e r aan zijn ook litterair zeer opgesierd boek ‘J a c o b a e a v o n
B a y e r n ’ meende te moeten geven. De schrijfster heeft terecht gemeend, dat de
lotgevallen der gravin op zichzelf romantisch genoeg waren om verdere opsiering
te kunnen missen. De uitgebreide ‘bibliography’ aan het slot bewijst naast de talrijke
aanhalingen en noten, met hoeveel ernst zij hare taak vervulde, maar de boeiende,
hoewel sobere inkleeding der stof getuigt tevens van haar schrijftalent. Wij bezitten
thans eene levensbeschrijving van ‘Vrou Jacop’, die genoemd mag worden en die
ik gaarne van harte aanbeveel. Het boek steekt in alle opzichten uit boven dat van
L e B l a n t over ‘Les quatre mariages de Jaquelene de Bavière’, eveneens onlangs
verschenen. Geroemd moet ook de smaakvolle uitgave, die versierd is met 37, ten
deele zeer goed uitgevoerde platen, zoowel uit den tijd zelf als uit later dagen, en
ons de voornaamste gebeurtenissen uit J a c o b a 's leven met de voornaamste
persoonlijkheden, die op haar lot invloed oefenden, voor oogen stellen. Het zou goed
geweest zijn als de schrijfster haar Duitsch in de drukproef nog eens had laten herzien:
een ‘codex Tegernseer’ ware omgezet beter.
P.J.B.
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P. A l b e r s S.J. Geschiedenis van het herstel der hierarchie in de
Nederlanden. Tweede deel. Nijmegen, M a l m b e r g , 1904.
Ook het tweede deel van dit belangrijke boek is thans verschenen en mag met
ingenomenheid begroet worden. Het behandelt in bijna 600 goed geschreven
bladzijden met een honderdtal bladzijden bijlagen de geheele geschiedenis van de
instelling der bisschoppelijke hierarchie in de Kerk van Rome ten onzent. De papieren
van Dr. J.W. C r a m e r en A l b e r d i n g h T h i j m , de archieven der bisdommen,
die van de Haagsche nuntiatuur, ten deele ook van de Propaganda en het Vatikaan
te Rome konden door den schrijver worden geraadpleegd. Het dient ten sterkste te
worden afgekeurd, dat het gebruik der papieren van Va n G h e r t in het Haagsche
Gemeente-archief den schrijver zóó moeilijk werd gemaakt, dat hij ten slotte daarvan
moest afzien: wat daaromtrent in de voorrede wordt medegedeeld kan niet anders
dan tot schade van den goeden naam van het Haagsche archief strekken en met
belangstelling mag worden gevraagd, wat de archivaris daarop zou kunnen
antwoorden.
Het gebruik van al die bronnen stelde den schrijver in staat een groot aantal
totnogtoe duistere of halfbekende zaken zoo goed als geheel duidelijk te maken. Met
groote belangstelling zal men kennis nemen van de verrassende mededeelingen
omtrent het ontstaan en de ontwikkeling der katholieke journalistiek ten onzent sedert
L e S a g e t e n B r o e k , harer grondlegger. Niet minder belangstelling verdienen
de uitvoerige berichten omtrent de rustelooze werkzaamheid van den Amsterdamschen
katholieken leekenkring, geleid door C r a m e r , A l b e r d i n g h T h i j m , S m i t s
en de hunnen, die de eerste grondslagen legden voor wat later de katholieke staatspartij
zou worden en voor de zaak van het herstel der bischoppelijke hierarchie veel meer
deed dan bekend was geworden. De voorstelling, die door mij in Mei 1903 in Onze
Eeuw van de geschiedenis dezer zaak en van de Aprilbeweging werd gegeven, vindt
in deze mededeelingen over het algemeen bevestiging maar allerlei dingen kunnen
thans nader worden toegelicht en dieper nagegaan. Zoo is het thans duidelijk
geworden, dat de samenwerking van Katholieken en Liberalen in 1848 en volgende
jaren volstrekt niet een opgaan van de eersten in de laatste partij is geweest maar
samenwerking van twee zelfstandige partijen mag genoemd worden. Zoo is thans
licht opgegaan zoowel over de houding van koning W i l l e m II en koning W i l l e m
III tegenover de katholieke
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beweging als over de zending van L i g h t e n v e l d t naar Rome in 1850 en over het
zoogenaamde ‘misverstand’ tusschen de Curie en het ministerie-T h o r b e c k e . Dat
verschillende leden van dit ministerie, ook de leider zelf, zich omtrent deze zaak in
het openbaar niet hebben uitgelaten overeenkomstig den waren stand van zaken, lijdt
thans nauwelijks twijfel en schijnt alleen te verklaren uit staatkundige redenen, die
hen bewogen de schuld van het gebeurde ten onrechte op de Curie te laden. De
vestiging van den aartsbisschoppelijken zetel juist te Utrecht blijkt goeddeels aan
A l b e r d i n g h T h i j m en zijne kring, de bij de geestelijkheid allesbehalve
toegejuchte ‘Amsterdamsche clique’ en haren invloed te Rome toegeschreven te
moeten worden. De rol, door graaf D u c h a s t e l , wiens naam in deze zaken totnogtoe
weinig genoemd is, als tusschenpersoon tusschen de Katholieken en het hof en de
buitenlandsche met name Fransche katholieke leiders gespeeld, blijkt van meer dan
gewone beteekenis geweest te zijn. De werkzaamheid der pauselijke nuntiatuur onder
leiding van mgr. B e l g r a d o komt duidelijk aan het licht; ook de dikwijls voor de
samenwerking van alle Katholieken gevaarlijke tegenstelling tusschen het geestelijke
en het leekenelement; ook de redenen van het verzet der reguliere geestelijkheid
tegen sommige wenschen der Nederlandsche Katholieken. De houding van Va n
H a l l krijgt, ook na de uitgave van den heer G l e i c h m a n , een eenigszins andere
verklaring: zijn streven naar ‘apaisement’ ging aanvankelijk gepaard met eene ernstige
poging, door L i g h t e n v e l d t te Rome gewaagd, om alsnog den
aartsbisschoppelijken zetel te Utrecht opgeheven te krijgen.
Zoo levert dit uiterst belangrijke boek zeer gewichtige bijdragen voor de kennis
dezer merkwaardige gebeurtenissen en mogen wij ons gelukwenschen met zijne
verschijning, den schrijver met zijn welgeslaagden arbeid. Zoowel voor de Roomsche
kerkgeschiedenis als voor de algemeene landhistorie bezitten wij in dit werk een
geschrift van groote beteekenis, waardoor onze geschiedkundige litteratuur op
heugelijke wijze verrijkt wordt. Onpartijdige beoordeeling van de houding der
Protestanten tijdens de Aprilbeweging mogen wij hier niet verwachten maar dat die
beweging, hoe verklaarbaar en tot op zekere hoogte verschoonbaar ook, uit een
Protestantsch, uit een Nederlandsch oogpunt een misvatting is geweest, zal na lezing
van dit geschrift minder dan ooit betwijfeld mogen worden: de lange aarzeling te
Rome om de wenschen naar het herstel der hierarchie te vervullen zegt in dit opzicht
genoeg.
P.J.B.
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Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken:
V. K o r o l e n k o . Zonder Taal. Uit het Russisch vertaald door A n n i e d e
G r a a f f . Amsterdam. P.N. v a n K a m p e n e n Z o o n . z.j.
P.E. L é v y . De wil. Naar het Fransch door H e n r y E s h u y s . 2de druk.
Amsterdam. C.L.G. Ve l d t .
De Natuur, populair geïllustreerd maandblad onder redactie van Dr. Z.P.
B o u m a n . Utrecht. J.G. B r o e s e .
Va d e m e c u m . Pract. 10 cents bibliotheek. No. 18: Het breien enz. door Mevr.
J.C.A. W i e r s m a - v a n R o o s e n d a a l ; No. 19: Gids in zaken van den
Burgerlijken Stand door J. B r e d é e ; No. 20: Slöjd door A. v a n Wa a r t .
Amsterdam. Va n H o l k e m a e n Wa r e n d o r f .
Mr. R. v a n d e r M e y . Een studie over de grondslagen der zoogenaamde
‘nieuwe richting’ in de strafrechtswetenschap. Leiden. S.C. v a n D o e s b u r g h .
1904.
Rapport v.d. Commissie door het Hoofdbestuur der Gron. Maatschappij v.
Landbouw en Nijverheid belast met het uitbrengen van advies aangaande de
inrichting van hooger landbouw-onderwijs in Nederland. Groningen. J.B.
Wo l t e r s . 1904.
J. K l e e f s t r a . Brieven over Opvoeding. III. Hilversum J. R e d d i n g i u s .
1904.
A l e x . Luitenant-Generaal J.B. van Heutsz. Amsterdam. L.J. Ve e n .
Ons Tijdschrift. Onder redactie van L. B ü c k m a n n , A.J. H o o g e n b i r k enz.
9e Jaarg. afl. 3. Rotterdam. D.A. D a a m e n .
H.H. Z a a l b e r g . De Melaatschen in Suriname. Den Haag. G.C. V i s s e r .
1904.
B o e k a . Pah Kasinum. Indische roman. Amsterdam. L.J. Ve e n .
D. v o n d e r L y h e en A. d e F r e m e r y . Stövlet Kathrine. Episode uit het
leven van Christiaan VII van Denemarken. Gouda. Va n G o o r e n Z o n e n .
F.A. B e y e r l e i n . Jena of Sedan, vert. door Mevr. A.E. N u y s - P o s t h u m u s .
Amsterdam. Va n H o l k e m a e n Wa r e n d o r f .
Gedenkboek aangeboden aan H. K a m e r l i n g h O n n e s . Leiden. E d u a r d
Ydo.
Nederlandsche Volksboeken. VIII. Historie van Turias ende Floreta, uitg.
L e c o u t e r e en D e V r e e s e . - IX Soudaens dochter, uitg. B o e k e n o o g e n .
Leiden. B r i l l .
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Bij dragen tot de kennis van het jaar 1848
Door Dr. H.T. Colenbrander.
Wij moeten, met onze geschiedschrijving, de negentiende eeuw in. Te lang bleef
1795, of op zijn best 1813, een eindpunt.
Wij bezitten nog niet veel meer dan courantenartikels en kamerdebatten, en dat is
weinig. De menschen plegen zich daarvoor aan te kleeden. Had Groen niet, uit zijn
eigen archief, enkele bescheiden van intiem karakter gepubliceerd, wij zouden niet
weten waarheen ons te wenden om onze jongere voorouders in het hart te lezen.
Althans de politici onder hen blijven ons tamelijk vreemd. Meer toegang dan tot de
intieme staatkundige geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw, hebben
wij reeds tot die van letterkundige en religieuse stroomingen. Maar de kennis van
ons jongste volksverleden als geheel is gebrekkig en onsamenhangend. Overleveringen
voeren nog gezag op een gebied dat reeds ontsloten had kunnen zijn voor het weten.
Ieder die in de gelegenheid is, moet het zijne doen om in dezen toestand verandering
te brengen. Dit begreep Mr. Thorbecke, toen hij in de Gids van Maart 1903 zijns
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vaders Dagverhaal aan Adelheid uitgaf. Schrijver dezes, sedert eenigen tijd bezig
met de voorbereiding eener bronnenpublicatie ten dienste der algemeene geschiedenis
van Nederland van 1795 tot 1840, heeft daarbij ook eenige documenten ontmoet, die
naar zijn inzien tot nadere toelichting der gebeurtenissen van 1848 kunnen strekken.
Veel is het niet: een hap en een snap; zeker niet genoeg om op den grondslag daarvan
een blijvend boek over het jaar '48 in Nederland te kunnen schrijven. Trouwens, zoo
eenvoudig gaat het in de werkplaats der historiografie niet toe. Het is niet slechts
zaak, het materiaal in genoegzame volledigheid bijeen te brengen, maar ook, zich te
oefenen in de hanteering er van. Een juiste kennis van eenig deel van het verleden
is nooit verworven dan na voorstudiën van velerhande natuur en door velerhande
personen. Is het in dit opzicht met de kennis onzer negentiende eeuw wel goed
geschapen? Zijn onze beste teksten niet nog te veel een samenrijgsel van extracten
uit parlementair drukwerk, onze uitgebreidste ‘aanteekeningen’ niet een magazijn
van zeer ongelijkwaardig en voor het meerendeel in den tekst niet verwerkt materiaal?
En toch zou het ons niet voegen anders dan met eerbied van de Bosch Kemper's
Geschiedenis van Nederland na 1830 te spreken, want het werk is van grooten dienst
en er is niet veel anders op gevolgd, bedenkelijk weinig in een tijdvak van dertig
jaren. Zoo wil ik mij dus vermannen, en, na de mededeeling van het voornaamste
wat door mij aan nieuws over de gebeurtenissen van het jaar 1848 werd aangetroffen,
een bescheiden poging wagen om tot een waardeering van het medegedeelde te
geraken; ik wil trachten aan te geven hoe zich dit tot het van ouds bekende verhoudt,
in welke opzichten onze kennis er door vermeerderd wordt, en welke leemten daarin
vooralsnog blijven bestaan, die wellicht aan te vullen zullen blijken uit bouwstof
waarover men thans nog niet beschikt. Een verhandeling van matigen omvang zal
dus mijn reeks van stukken besluiten.
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I.
Schimmelpenninck's Notanda.
Deze bron is niet volstrekt onbekend: de Kempenaer heeft er eenig gebruik van
gemaakt voor zijn Levensschets van Schimmelpenninck1); de Bosch Kemper deelt er,
in zijn Letterkundige Aanteekeningen, zelfs woordelijk iets uit mede. Intusschen wil
een stuk als dit in zijn geheel gelezen en beoordeeld worden. De goedgunstigheid
van des staatsmans kleinzoon, graaf Schimmelpenninck van Nijenhuis, verleende
mij er de vrije beschikking over.

Notanda2).
Den derden Maandag in October 1847 uit Londen te 's-Hage overgekomen, ten einde
de opening der Staten-Generaal bij te wonen, vernam ik des ochtens dat iets
buitengewoons in de openingsrede des Konings moest voorkomen. Niemand echter
wist nog te verhalen wat het zoude zijn, en geen wonder, daar, zooals mij later
verzekerd werd, de Ministers slechts daags of des avonds te voren van de intentiën
van Z.M. moeten hebben kennis gedragen.
Als leden der Eerste Kamer in de Commissie benoemd om Z.M. bij deszelfs
aankomst aan het Binnenhof te ontvangen, waren de Heeren Martini3) en ik vooraan
en ik naast den Koning, die voor mij bijzonder verpligtend was, doch er zeer zwak
uitzag. Ten einde weder vrijer te kunnen ademhalen moest hij, na de trappen te zijn
opgegaan, in eene der kamers eenige oogenblikken stilstaan vóór en aleer in de
vergaderzaal te kunnen verschijnen. Aldaar openbaarde de Koning zijn voornemen
om het initiatief te nemen ten einde grondwettige veranderingen te doen plaats hebben,
en bij het uitgaan zeide hij mij overluid dat, hoezeer hij

1) Levensberichten Letterkunde, 1864.
2) Ik bevracht te dezer plaatse mijn stukken alleen met de onvermijdelijke aanteekeningen, mijn
opmerkingen tot de toegezegde verhandeling bewarende.
3) Jhr. H.B. Martini, lid der Kamer sedert 1823.
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te voren tegen dezelve was geweest, hij thans de noodzakelijkheid daarvan gevoelde,
vooral uithoofde van de onmogelijkheid om anders eene verbeterde wet op de
verkiezingen te kunnen daarstellen. Ik zeide aan den Koning dat, mijne wijze van
zien kennende, Z.M. koude nagaan hoezeer mij zijn voornemen verheugde. Hij scheen
zeer overtuigd en op het stuk gedecideerd.
Nieuwsgierig naar 't geen nu hierop volgen zoude, vernam ik weinige oogenblikken
daarna met verbazing dat alles nog in vago was, en niemand wist wat men bedoelde
of wat voorgesteld zoude worden. Facto, er was nog niets aan de zaak gedaan; de
Koning had, zooals helaas meestal het geval is, eensklaps, als bij inspiratie, gehandeld.
Hij wist zelf niet regt wat hij wilde, en dus, in plaats dat men vóór en aleer toezegging
te geven reeds volmaakt bepaald en gereed had hetgeen waarmede men bij de
Staten-Generaal zoude voor den dag komen, was alles onbeslist, en men gaf den
vrijen teugel aan de verbeelding der natie om zich voor te spiegelen hoedanig iets
men te wachten had.
Wat den Koning aanleiding mag hebben gegeven om, zonder eenige voorbereiding,
met zulk eene onbekookte zaak te berde te komen, is mij onbekend; doch in stede
althans dadelijk na de toezegging over te gaan om te bepalen wat men doen zoude
en aan het werk te gaan ten einde hetgeen waartoe men zich bepaald had in orde te
brengen en voor te stellen, liet men de goede burgers denken, praten en schrijven en
deed aan de zaak niets, totdat, de tijd beginnende te naderen dat de Staten-Generaal
in Maart zouden bijeenkomen, men eindelijk begreep een begin te moeten maken.
Was de Koning, onder de bedrijven, van meer liberale denkbeelden teruggebragt?
Had Z.M. berouw zich, in een oogenblik van opgewondenheid, te hebben bloot
gegeven? Was al dit uitstel, al die slofheid slechts een gevolg van onbekwaamheid
en gemis aan de noodige veerkracht van de zijde der Regeering? Dit wil ik niet
beoordeelen, doch het is zeker dat men alles op het laatst liet aankomen, en toen ik,
naar den Haag opgeroepen om over eene zeer
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belangrijke aangelegenheid te worden gehoord, den 12den Maart 1848 aldaar aankwam,
stond niet alleen ik zelve, maar elkeen, wien ik te 's-Hage sprak, verbaasd wegens
de nietigheid der wijzigingen die toen juist door de Regeering aan de Tweede Kamer,
bij de 27 Artikelen, waren voorgedragen, en over het ongepaste om dergelijke
voorstellen te doen: ambtenaren, leden der Staten-Generaal, particulieren, allen waren
er van doordrongen; niemand was tevreden, en de leden van het Koninklijk Huis
zelve verbergden dit gevoelen niet.
Dat de Ministers veel meer zouden hebben verlangd dan voorgesteld was; dat zelfs
van Hall, die afgetreden was, op groote en doortastende veranderingen zou hebben
gestaan, is onwaar. De verwijdering van dezen laatste was reeds in petto en de geringe
wijziging waarop hij stond1), na overigens alles beaamd te hebben, toonde wel dat
hij, op dat oogenblik gedegoûteerd, slechts eene reden van verschil zocht, terwijl de
Koning van zijne zijde slechts een voorwendsel wenschte te hebben om hem te
verwijderen2). Ik geloof dus, het er gerust voor te kunnen houden dat de Koning òf
van zelve òf ten gevolge van verkeerden raad was teruggetreden, en dat een deel
zijner Ministers om hem te behagen, een deel uit eigene overtuiging, in dien geest
waren getreden; - dat geen hunner hem krachtig heeft voorgehouden hoe onstaatkundig
hij handelde en hoe ongelukkig zijne voorstellen, vooral na het gebeurde in Frankrijk,
zouden opgenomen worden, niet alleen door de doldriftige liefhebbers van
doortastende wijzigingen,

1) ‘Zij betrof het eenigermate gemakkelijker maken van het aanbrengen van veranderingen in
de Grondwet; eene wijziging waarvan het nut, bijaldien de inrigting der Wetgeving niet in
den grond verbeterd werd, niet bewezen was’ (noot van G.S.).
2) ‘Toen ik in October met van Hall over de wijziging der Grondwet sprak, en als noodzakelijke
vereischten van het verbeteren der Eerste Kamer, van de amovibiliteit der Tweede, van het
daarstellen van een Ministerie gewaagde, waren dit zaken die hij mij betuigde niet van te
durven gewagen en welke hij, voor 't oogenblik altoos, ongeraden achtte’ (noot van G S.).
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maar zelfs door degeenen die te voren dezelve minder noodzakelijk zouden hebben
geacht, doch thans de behoefte hadden ingezien.
Waar mijne meening gevraagd werd, verbergde ik dezelve niet, gaf mijne
verwondering en afkeuring duidelijk te kennen, en deed dit onder anderen zeer
krachtdadig aan den Prins van Oranje, die mij deswegen sprak. Ik had trouwens
sedert jaren zoo dikwijls mijne gevoelens, in de Eerste Kamer en regtstreeks aan den
Koning, rondborstig geuit; ik had de noodzakelijkheid van veranderingen voor de
zekerheid van de Kroon zelve, de nuttigheid dat zij van dezelve zouden uitgaan, zoo
vaak betoogd, dat mijne meening niet twijfelachtig konde zijn.
De Koning kende dezelve volkomen. Tijdens Z.M. mij, vóór de benoeming van
den Heer van Kattendijke1), aan het hoofd van het Departement van Buitenlandsche
Zaken wenschte te plaatsen, had ik mijne denkbeelden Z.M. duidelijk ontvouwd, en
betuigd niet als Minister onder het toen bestaande stelsel te kunnen optreden, hetgeen
ik nog weder twee jaar later deed, toen dezelfde aanzoeken bij mij herhaald werden.
Juist om die reden vermijdde de Koning, hoe verpligtend ook anders, mij over iets
dat de Grondwet betrof te raadplegen, en werd dan ook voorzeker in het denkbeeld,
om zich met mij buiten gesprek over die zaken te houden, door diegeenen gesterkt,
die reeds in zijn vaders tijd geijverd hadden om mij zoo mogelijk te verwijderen2).

1) 6 Oct. 1841.
2) ‘Ik moet dan ook bekennen dezulken vaak in de hand te hebben gewerkt, door reeds kort
voordat ik met de Nederlandsche Handelmaatschappij naar Amsterdam verplaatst werd, een
ministerie te weigeren en later (nadat ik als Secretaris van Staat den ouden Koning volledig
had leeren kennen) dit weder te doen kort nadat ik uit Rusland terugkwam. Aldaar had ik
mij begeven omdat mij die missie voor een korten tijd niet onaangenaam was, niettegenstaande
ik wel bevroedde dat zij mij alleen werd aangeboden omdat er onder de Ministers waren die
de gewoonte wenschten af te snijden welke de Koning had om mij (hoezeer buiten functie)
in veele zaken te raadplegen, en veele hunner rapporten om consideratie en advies toe te
zenden’ (noot van G.S.). - De Handelmaatschappij werd naar Amsterdam verplaatst na de
Belgsche omwenteling; Schimmelpenninck was Secretaris van Staat van Nov. 1835 tot Dec.
1836, en gezant in Rusland van Juni 1837 tot den zomer van 1840.
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Hoezeer ik dus den Koning, gedurende de weinige dagen van mijn verblijf te 's Hage,
meermalen zag en sprak, was het eerst nadat hij de bekende mondelinge mededeeling
aan den President der Tweede Kamer deed (waarbij hij de meening der
Staten-Generaal uitlokte, onder bijvoeging dat hij daartoe buiten raadpleging zijner
Ministers was overgegaan), dat Z.M. mij over den staat van zaken sprak.
Mijne komst met dit voorval combineerende, heeft men destijds zeer natuurlijk
gedacht, dat ik den Koning tot dien stap had bewogen, doch dit is onjuist. Ik moet
gelooven dat de Koning door anderen met den slechten indruk van zijn voorstel (bij
de 27 wetsontwerpen) bekend gemaakt, eensklaps tot de bovengemelde mededeeling
aan den President heeft besloten en aan dit voornemen, zonder iemand verder te
raadplegen, heeft gevolg gegeven in dier voege zooals geschied is.
Nimmer zoude ik, hoezeer de zaak, zooals de omstandigheden toen stonden,
goedkeurende, tot eene dergelijke irreguliere mondelinge communicatie, met
bijvoeging van het voor zijne Ministers zoo honend appendix, geadviseerd hebben.
Intusschen stond de Koning mij, na afhandeling van het onderwerp waartoe ik te
's-Hage gekomen was, op mijn verzoek een afscheidsgehoor toe, zonder mij vooraf
wegens de zaken te hebben onderhouden, hoezeer ik hem dagelijks ontmoette; en
toen eerst, bij de laatste audiëntie, sprak hij daarover, als wanneer ik, naar gewoonte,
mijne meening geheel en al openbaarde en naar aanleiding van het gesprek verklaarde,
mij volstrekt niet te kunnen laten gebruiken, tenzij ik de zekerheid bekwam dat de
Koning in ruimer denkbeelden tot wijziging der Grondwet, als daarstelling van een
Ministerie, ontbindbaarheid der Tweede Kamer, verbetering der Eerste enz. enz.
mogt willen treden, en tenzij ik met de formatie van het Ministerie, waarvan ik een
deel zoude moeten uitmaken, werd belast.
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De Koning konde destijds (14 Maart) nog tot niets dergelijks besluiten, hield zich
op de vlakte, liet mij vertrekken zonder zich zelfs openhartig uit te laten, zoodat ik
vol bezwaren voor 't algemeen, maar voor mijzelven verheugd van in de zaken niet
gemoeid te zijn, dienzelfden avond naar Rotterdam vertrok en den anderen ochtend
Woensdag den 15den Maart naar Londen stoomde.
Dadelijk echter na mijn vertrek schijnt de Koning spijt te hebben gevoeld van mij
te hebben laten weggaan, en reeds den volgenden dag werd mij over Ostende en
verder regtstreeks op het dringendst geschreven, om zonder verwijl naar 's Hage
terug te komen. De brief1), over Ostende verzonden (waarschijnlijk hier of daar
opgehouden), kwam mij ter hand terzelfder tijd als het duplicaat, mij op
Zondagmiddag den 19den door den Generaal van Tuyll ter hand gesteld.
Uithoofde van die vertraging ontving ik, met den brief, de Staatscouranten welke
mij het adres der Tweede Kamer van den 16den Maart bekend maakten (waarbij aan
den Koning de wijzigingen werden voorgedragen welke dezelve wenschelijk achtte),
en tevens het besluit van Z.M. van 17 Maart, waarbij de Koning aan de bewuste
Commissie tegelijk de voordragt van een Ministerie, en van de wijzigingen in de
Grondwet te brengen, in handen gaf.
Vóórdat ik de dagteekening had vergeleken, scheen mij de oproeping van den
Koning welke ik ontving, na het gesprek dat ik met Z.M. had gehouden, als 't ware
een bespotting te zijn. Mij op te roepen en tevens alles uit zijne en uit mijne handen
te plaatsen in die van een hoop deels ultra-liberalen, deels radicalen2); dit scheen mij
belagchelijk. Ik voelde mij diep verontwaardigd en alleszins gestemd om niet te
gehoorzamen en om te blijven.
De vergelijking der dagteekeningen, de mededeelingen van den Generaal nopens
het gebeurde, en daarbij het peremptoire van den last aan mij gegeven, deden mij
echter van gedachte veranderen.

1) Gedrukt bij de Bosch Kemper V, lett. aantt. bl. 233.
2) Doorgehaald: ‘waaronder een Jacobijn van den echtsten stempel.’
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Ik vernam de demonstratiën die er, nadat ik was opgeroepen, te 's-Hage hadden plaats
gehad; de radeloosheid des Konings; het gebruik dat lage en verachtelijke intriganten1)
van de zwakheid van den Souverein hadden gemaakt, en het besluit, door hem in
eene soort van geheel ongegronde angst en vertwijfeling genomen, om helaas zich
alweder evenals te Brussel à la tête du mouvement te stellen, dus verder te gaan dan
zelfs de Kamer of de Natie wilde, en zich in de armen van eene nietige minderheid
der Tweede Kamer te werpen, met adjunctie van den Heer Donker Curtius, een der
heetste ultra-liberalen, en van Professor Thorbecke, den allerslechtste uit de côterie
der Hollandsche Jacobijnen.
Men kan ligt bevroeden hoedanig ik te moede was, toen ik, ten gevolge der
gegevene inlichtingen, zag hoe alles reeds was bedorven en uit elkander gerukt, en
hoe de Koning de doelmatige inrigting van ons Staatshuishouden, bij mijn vertrek
uit Holland nog zoo gemakkelijk te bewerkstelligen, door de dwaaste roekeloosheid
schier onmogelijk had gemaakt.
Diep treurig waren dan ook de indrukselen, waaronder ik Maandagavond over
Ostende vertrok.
Daar ik ten slotte begreep niet te kunnen weigeren om te gehoorzamen, voor
zooverre mijne overkomst betrof, verzuimde ik geen oogenblik, en niettegenstaande
alle tegenspoeden kwam ik Woensdag den 22sten 's ochtends te 's-Hage aan, na twee
slapelooze nachten al reizende te hebben doorgebracht.
Gedeeltelijk op den spoorweg van Rotterdam naar 's-Hage, en verder in de
Residentie, vernam ik wat er al weder gebeurd was; hoe ten gevolge van nieuwe
demonstratiën en kleine beroeringen, zoo te 's-Hage als Amsterdam, alles naar eene
Revolutie helde: hoe de Heer Donker Curtius intusschen aan het hoofd van Justitie
was geplaatst, hetgeen de zaken verder uit hun verband had gerukt en

1) ‘De Hemel weet welk soort van wezens, met wie de Koning mij onbekende betrekkingen
onderhield’ (noot van G.S.)
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de democratische partij vaster voet had gegeven1); hoe de vorige Ministers nog alleen
de loopende zaken bij de overige departementen waarnamen. Ik vernam verder dat
de leden der Commissie niet in staat waren een Ministerie te vormen, dat zij zich
niet wisten te redden en in de ellendigste verlegenheid verkeerden, dat er
dientengevolge een staat van spanning en anarchie bestond; dat de grootste deugnieten,
de nietigste menschen reeds met ministeriën door hunne dagbladen werden
gedoodverfd; dat in één woord alle bezadigden met schrik bevangen waren en het
slechte volk van vreugde opsprong. Ik vernam dat men de ellendige gesteldheid,
waarin de zaken gebragt waren, algemeen begreep en rondzag naar iemand die men
konde vertrouwen en die de zaken zoude willen opnemen.
Allen die mij ontmoetten (want men wist mijne oproeping) betuigden mij dat zij
hunne hoop op mij gevestigd hadden, dat ik mijne medewerking niet mogt weigeren,
dat ik hen voor eene dreigende omwenteling bewaren moest.
Alles wat ik vernam gaf mij dan ook, ik mag het niet verzwijgen, niet alleen de
zekerheid van het gevaar waarin men verkeerde, maar tevens van de onbegrijpelijke
losheid en roekeloosheid waarmede het hoofd van den Staat handelde, van de
afhankelijkheid waarin hij geraakt was van ellendige wezens, wien hij uit gebrek aan
moreele kracht niet konde weerstaan, en die hem en het land, zoo men niet
tusschenbeide trad, geheel zouden bederven. Men stond op den rand des afgronds.
Intusschen hoezeer ik, reeds te 1 uur in den Haag gekomen, dadelijk den Koning
van mijne aankomst had

1) ‘Het gebeurde met Donker en de rol door hem gespeeld is mij steeds raadselachtig gebleven.
Heeft hij, in de moeilijke oogenblikken die kort na mijn vertrek uit 's-Hage waren
voorgevallen, wezenlijk dienst gedaan, zooals men bij mijne komst te 's-Hage scheen te
gelooven, of hebben die diensten, zooals anderen meenen, hierin bestaan, dat hij, na eerst
demonstratiën geprovoceerd te hebben en daartoe van verschillende werktuigen te hebben
gebruik gemaakt, dezelve toen hij in 't zaâl was heeft gestuit? Dit alles is door mij nog niet
te beslissen, hoezeer ik uit veele omstandigheden, aan mij naderhand gebleken, moet opmaken
dat hij aan het gebeurde niet geheel vreemd moet geweest zijn’ (noot van G.S.).
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kennis gegeven, werd ik eerst tegen den avond, en nader, wegens onpasselijkheid
van Z.M., tegen den anderen morgen om 9 uur beschreven. Dit gaf mij ruimen tijd
tot bedenken, hoezeer ik mij reeds voorgesteld had hoedanig ik de staat van zaken
waarschijnlijk zoude vinden, en niet zeer misgetast had. Thans, nu ik geheel op de
hoogte was1), konde ik nagenoeg tot een besluit komen, zelfs vóórdat ik nog den
Koning gezien had, en toen ik derhalve des anderen daags werd toegelaten was ik
op alles voorbereid.
Ik vond den Vorst geheel ter neder geslagen, zenuwachtig, radeloos, dringende in
zijne bede dat ik mij aan eene plaats in het Ministerie niet zoude onttrekken, dat ik
mij bij de leden der Commissie zoude voegen, dat mijne Londensche missie voor
mij open zoude blijven, zoo ik slechts tijdelijke hulp wilde aanbieden2). Ik antwoordde
daarop aan den Koning op den beleefdsten voet, maar met de meeste vastheid, dat
hij zich te laat bedacht had; dat, toen ik weinige dagen te voren in 's-Hage was, alles
met behulp van eenige knappe en bezadigde lieden zeer goed, in het belang van het
land en van 's Konings Huis, ware te schikken geweest, doch dat de Koning toen niet
had willen besluiten, en nu daarentegen zoover was gegaan, de zaken zoodanig uit
zijne handen had gegeven en alles in dier voege veranderd had, dat ik geene
mogelijkheid zag om tot een goed einde te geraken. De Koning betuigde dat hij alle
zwarigheden inzag, doch dat hij en de leden der Commissie gezind waren alles te
doen om de zaken teregt te brengen; hij zeide te gevoelen dat men op den rand van
de omwenteling en van de anarchie stond, en hij bad mij ten slotte mij niet te
onttrekken om hem en het land daaruit te redden.

1) ‘Mijn oudste zoon had mij ook in bijzonderheden verhaald hoe moeijelijk de gesteldheid der
Commissie was; dat zelfs Thorbecke, dien hij als mijn vijand kende, hem was komen
aanspreken om hem te betuigen hoe men naar mijne komst verlangde, 't geen in den mond
van dien man voorwaar zonderling klonk’ (noot van G.S.).
2) ‘Ongetwijfeld geschiedde dit alles volgens afspraak met Donker, die gedurende eenige dagen
als eenige raadsman handelde en het oor des Konings had’ (noot van G.S.).
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Toen betuigde ik dat, hoe ongunstig de zaken ook stonden en hoe weinig kans er ook
was om blijvend goed te doen, ik mij door geene personeele consideratiën wilde
doen terughouden van te trachten de zaken, althans voor het oogenblik, te redden,
doch dat ik van hem zelve, vóór en aleer het te beproeven, zekerheid omtrent eenige
punten moest erlangen, welke ik den Koning opnoemde. Z.M. wilde in alles treden
en alles toegeven, mits ik de zaak aanvaardde; hij wenschte slechts dat ik met de
leden der Commissie van 17 Maart sprak en daarmede alles schikte. Ik verlangde
daarentegen dat de Koning niet dadelijk besliste, doch wachten zoude tot ik hem op
schrift de bewuste punten nader opgaf, waarop ik dan schriftelijk antwoord zoude
afwachten, belovende mijn brief binnen een half uur aan Z.M. te zullen zenden.
Binnen een kwartier uurs had de Koning een brief van mij ontvangen, welke
volmaakt behelsde wat ik mondeling gezegd had1).
Vóór en aleer verder te gaan zal het niet overbodig zijn te melden de redenen
waarom ik den Koning zulke formeele en bepaalde voorwaarden moest voorschrijven
en daarop schriftelijk antwoord van Z.M. zelve vergen.
Ik had, naar ik niet mag verbergen, zoo ongeloofelijk veel losheid, (ik moet de
woorden gebruiken) onbezonnenheid en weifeling in het gedrag van den Koning
gedurende den laatsten tijd opgemerkt; al het gebeurde deed mij zoo duidelijk inzien
hoe ligtvaardig Z.M. aan raad van verachtelijke wezens, die ik niet kende, gehoor
scheen te geven, hoe eensklaps en onbedacht hij van meening veranderde en daarop
dadelijk, als bij onverwachte invallen, handelde,

1) ‘Thorbecke gewaagt in zijne bijdrage tot de grondwetsherziening van een anderen brief.
Nimmer heeft zoodanige brief bestaan en nimmer ben ik een enkel oogenblik van het door
mij aangenomen stelsel afgegaan. Wanneer men den brief leest ziet men dadelijk dat zij naar
het verdichtsel van den Professor de tweede zoude moeten zijn, 't geen onmogelijk is, daar
uit den datum blijkt dat zij dadelijk na het eerste gesprek met den Koning is geschreven’
(noot van G.S.). - De zeer bekende brief is gedrukt bij de Bosch Kemper, V, 266.
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dat ik voorzag volstrekt geen nut, noch aan den Koning zelven, noch aan zijn Huis
en evenmin aan mijn land te kunnen doen, zoo ik vooreerst hemzelven niet zooveel
mogelijk aan vaste banden legde; van welke gelegenheid ik dan ook moest trachten
gebruik te maken om degenen, aan wie hij voor het oogenblik de magt in handen
had gegeven, en die ik vreesde dat hem een verkeerden weg zouden doen inslaan,
tevens zoodanig in hunnen loop te beperken, dat zij moeijelijk zouden kunnen
uitspatten. Uit al het reeds vooraf, maar vooral gedurende de laatste maanden gebeurde
had ik de overtuiging dat ons land, hetwelk onkunde en onvoorzigtigheid te gronde
rigtten, onmogelijk langer op den bestaanden voet, niet geregeerd (want dit was het
niet geweest) maar geadministreerd konde worden: ik had de innige overtuiging,
wanneer ik de zwakke en précaire gezondheidsstaat des Konings en daarbij de groote
ongeschiktheid van den zoo verregaande onvoorzigtigen opvolger aanschouwde, dat
het Huis van Oranje zich onmogelijk, op den duur, in ons land zoude kunnen staande
houden, wanneer diegenen van deszelfs leden welke stuurden, of, zooals de zaken
stonden, sturen moesten, langer de handen aan het roer hadden.
De regeering van Willem I (wien het niet aan vermogens ontbrak, doch die het
gemeend eigenbelang van zich en de zijnen boven alles beoogde) had ons land reeds
eene zee van ongeluk berokkend. Wat was er nu verder van zijne opvolgers te
wachten? Dat zij het Huis van Oranje van dien zetel, waarop het zoo vast had kunnen
gevestigd worden, zouden afwerpen en het Vaderland tevens in den grond zouden
bederven, waarmede zij reeds verre gevorderd waren. Er bestond dus in mijn oog
geen ander middel, ten einde het bestaan van ons land, onder het Huis van Oranje,
te verzekeren, dan om de constitutie zoodanig te veranderen als aan dit Huis, aan de
eene zijde, eene eervolle existentie, die dan nog nut konde doen, zoude verzekeren,
en aan de andere zijde hetzelve onschadelijk zoude maken en het Vaderland eene
geschikte en krachtige regeering zoude verschaffen, meer onafhankelijk van de
personeele
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hoedanigheid der Leden van dat Huis. Dit denkbeeld konde niet worden verwezenlijkt
dan door onze constitutie wezenlijk vertegenwoordigend te maken en meer nabij de
Engelsche te brengen, met alle deszelfs hoofdingrediënten van Ministerie, verbeterd
verkiezingsstelsel, ontbindbaarheid der Tweede Kamer, verbetering der Eerste Kamer
tot een krachtig lichaam, enz. enz. Wanneer dit geschiedde, dan konde men althans
als vergoeding voor de drukkende kosten welke het koningschap in ons klein land
met zich sleept, eene vaste en veerkrachtige regeering erlangen, die alles goeds zoude
kunnen daarstellen zonder door dien tegenstand te worden verlamd, welke een
kleingeestige naijver steeds heeft opgewekt tegen al degenen, die bij absentie van
het Huis van Oranje de zaken hebben bestuurd.
Eene zoodanige herschepping van onze inrigtingen in eenen monarchalen doch
vrijgevigen zin konde alzoo alleen, in mijn oog, een redmiddel opleveren, zoowel
voor het Huis van Oranje als voor het Vaderland.
Hiervan doordrongen begreep ik dat het mijn pligt was, al te doen wat in mijn
vermogen was, om zoo iets, bij de gelegenheid welke zich thans aanbood, te bereiken;
ik moest derhalve trachten den Koning en de Commissie daartoe te stemmen en te
verbinden, hoe moeijelijk zulks ook mogt zijn, wanneer ik naging welke neigingen
tot het alleenheerschend stelsel, welke vasthoudendheid op dat punt bij den Koning
aan de eene zijde bestond, en hoe ongelukkig hij zich, aan de andere, in handen
gegeven had van menschen, die, als louter theoristen, verre van de langdurige
ondervinding in andere landen te willen raadplegen of achten, eene alles overtreffende
gehechtheid aan eigen stelsels en bespiegelingen hadden ten toon gespreid, en daarbij
altoos veel meer helling tot de democratie dan tot de monarchie hadden getoond.
Er moest echter tevens iets dadelijk gedaan worden. Het immediaat gevaar moest
worden afgeweerd en de zaken vooreerst uit de verwarring, waarin zij zich bevonden,
gered worden, hetgeen zeer moeijelijk was, zonder zich op eene gevaarlijke wijze
in te laten met degenen, aan wie de
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Koning zich zoo onbedacht had overgegeven en wier invloed, wanneer men dien
versterkte, het naderhand onmogelijk zoude maken eenig blijvend nut te stichten.
Om alle die redenen was het dat ik, vóór en aleer iets verder te beproeven, vooreerst
den Koning zoo vast mogelijk moest verbinden om zich alle de noodige veranderingen
te laten welgevallen, en ten tweede het op zoodanige wijze doen dat, als het ware,
in weinige trekken door hem en de leden der Commissie erkend werd welke die
veranderingen zouden zijn.
Hiertoe moesten de voorwaarden strekken door mij aan den Koning schriftelijk
voorgedragen en die, zoo zij door hem met goedvinden der Commissie werden
aangenomen, alle vastheid welke verkrijgbaar was, zouden aanbieden. Eenige mijner
landgenooten hebben mij bijzonder kwalijk genomen dat ik aan mijne bemoeijing
in de zaken had verbonden de voorwaarde om niet alleen degenen met wie ik zoude
optreden te kunnen uitkiezen, of om het zachter uit te drukken aan den Koning
voordragen, maar om mijzelven als eersten Minister of President van den Raad
(volgens hunne welwillende uitdrukking) op te dringen.
Dienaangaande is de uitlegging niet moeijelijk. Het was niet om een buitengewoon
gezag op den Koning uit te oefenen dat ik zulk een standpunt verlangde, het was om
hem te kunnen redden uit den maalstroom, waarin hij zich had verdiept. Na al het
gebeurde, na alle zwakheid door hem ten toon gespreid, konde hij geen ontzag meer
inboezemen aan die verlaten wezens, die zijn oor hadden, en die, om redenen welke
het mij niet voegt te onderzoeken, niet alleen zulk eenen verwonderlijken invloed
op hem hadden verkregen, maar wien hij inderdaad onderworpen was. Zoolang zij
slechts afzonderlijke Ministers om hem heen zagen, bleven naar hunne gedachte de
zaken op het oude; het nieuwe ministerie zoude hen geen ontzag hebben kunnen
inboezemen, doch nu dat een hoofd aan dat ministerie werd gegeven, moest dit hun
doen zien dat de zaak veranderd was, dat de vorige intrigues niet meer zouden kunnen
voortgaan, dat hun rijk uit was, dat zij mij met
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den Koning te obsedeeren niet meer winnen zouden. Hieraan beantwoordde de zaak
dan ook volkomen; doch veel grooter nut moest zij tegelijk hebben.
De post van Secretaris van Staat was afgeschaft en door deze afschaffing was de
eenheid van bestuur geheel vernietigd, daar de Directeur van het Kabinet uithoofde
van zijne veelvuldige andere bezigheden hem slechts voor een klein gedeelte konde
vervangen. De Koning toch met ieder zijner Ministers afzonderlijk werkende, werd
er volstrekt naar geen geheel of geregeld plan gehandeld, en de zaken ondervonden
daarvan noodwendig een allergrootst nadeel. Dit gemis moest de President van den
Raad aanvullen, alle belangrijke zaken die in den Ministerraad voorkwamen of
moesten voorkomen, konde hij vooraf met den Koning bespreken en overleggen,
vóórdat de afzonderlijke Ministers dezelve met den Koning behandelden; hij konde
alles met Z.M., in verband met hetgeen bij speciale Ministeries omging, onderzoeken
en voorbereiden; het gaf den Koning een groot gemak bij het werk en eene eenheid
aan de administratie die anders niet konde bestaan; niets stuitends had het voor den
Koning zelven, wiens meening altoos werd geraadpleegd; doch daar de Ministers
slechts ieder op hunnen dag in de week kwamen en de President van den Raad
daarentegen dit dagelijks deed, droeg de Koning van het geheel der zaken eerder en
meer geregeld kennis, voor zooverre zij belangrijk waren, en hij konde, bij voorbeeld,
met den President over alles wat gebeurd was of gebeuren moest, spreken. De
betrekking gaf dus nagenoeg denzelfden invloed welken te voren die van Secretaris
van Staat gegeven had, met dit onderscheid, dat in die kwaliteit met Koning Willem
ook de kleinste zaken behandeld werden, dat een allerverschrikkelijkst onnoodig
tijdverlies veroorzaakte, waarbij de wezenlijk belangrijke zaken vaak leden, terwijl
de President zich nu slechts tot de gewigtige bepalende, aan ieder speciaal departement
overliet om de mindere zaken buiten hem af te doen.
Het verwijt aan mij gedaan, dat ik mij niet eenvoudig door den Koning in
Buitenlandsche Zaken liet gebruiken
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en mij vermeette een Ministerie te formeeren, is verder zeer zonderling. Hoe was
het mogelijk dat ik, volstrekt niet gezind zijnde om mij met een revolutionnair Comité
in te laten of te vereenigen, anders doen konde om dit te vermijden? Hoe konde ik
hoopen de gevaren van het oogenblijk te boven te komen, zonder naast mij te hebben
eenige personen die ik rekende, althans in zoodanig oogenblik, bruikbaar te zijn?
Verder bestonden er redenen in de omstandigheden van het oogenblik die alles
afdoende waren. Hetgeen toch door mij in de eerste plaats te bewerken was, wilde
ik de dreigende gevaren afwenden, was om het provisioneel bestuur (als het ware
een Comité Revolutionnair) dat de Koning had daargesteld, te verlammen, te
vernietigen, en door een legaal bestuur te vervangen. Zoodanig Comité was
klaarblijkelijk de voorlooper van Revolutie, en wanneer ik het personeel daarvan
naging, vond ik daartoe alle elementen in hetzelve vereenigd. Thorbecke heeft in
zijne aanmerkingen zijne verwondering te kennen gegeven dat ik niet eenvoudig bij
hem en de zijnen ben ingetreden: zoude die aanmerking wezenlijk uit onkunde en
gebrek aan kennis van zaken voortspruiten? Indien ik een revolutionnaire staat van
zaken had willen in de hand werken, dan had ik niet anders moeten doen.
Om aan hun Comité eenig vertrouwen te doen winnen wist ik (met alle moderatie
gezegd), dat ik noodig werd geoordeeld. Waarom werd ik met zooveel verlangst
tegemoet gezien? Men dacht mij als instrument tot consolideering van hun bestaan
te gebruiken en naderhand op zijde te zetten, daar men wel konde nagaan dat ik
nimmer zoover als een Thorbecke, Donker Curtius enz. zoude willen gaan. Dit moest
ik vermijden, ik moest den Heer Professor, en nog wel, uithoofde der bestaande
omstandigheden, op de zachtste wijze, uit den weg ruimen en hem en zijn geest
althans uit de regeering bannen.
Het was daartoe dringend noodzakelijk de Revolutionnaire Commissie als
administratie op te lossen en, althans zooveel doenlijk, onschadelijk te maken; en
de Ministers die
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buiten werking waren te vervangen door een voorloopig krachtig bestuur, dat alle
pogingen tot wanorde zoude doen verdwijnen.
Men heeft mij insgelijks verweten dat ik in mijnen brief aan den Koning de Britsche
Constitutie vooruitzette, doch de reden is zeer duidelijk. Ik gevoelde klaar dat ik den
Koning aan de eene zijde moest bewegen om van het autocratisch gouvernement,
dat hij beminde, afstand te doen, terwijl ik aan de andere zijde duidelijk wilde doen
blijken dat ik geen democratische constitutie beoogde. Waar het eene van de zijde
des Konings noodig was, beschouwde ik het andere aan die der Commissie belangrijk.
Ik konde bij den drang van 't oogenblik, dat geene uitweiding en theoretische
uiteenzetting en bepaling gedoogde, mijn denkbeeld niet klaarder en onmiskenbaarder
uiten, en 't geen ik verlangde doen bepalen en beamen, dan door juist die korte
bewoording welke ik gebruikte: trad men daarin, dan waren vaste grondslagen gelegd,
waarvan men te goeder trouw niet weder konde afwijken.
Ik geloof thans dat de algemeene gesteldheid der zaken, zoowel als mijne bijzondere
positie, uit het voorgaande genoegzaam blijkt, en thans ga ik over om het verder
voorgevallene te verhalen.
Niet zeer lang nadat ik den Koning den door mij medegedeelden brief had
toegezonden, liet zich de Heer Donker Curtius, tijdelijk Minister van Justitie, op 's
Konings last bij mij aanmelden. Hij begon met mij het genoegen te betuigen dat
mijne overkomst hem en de overige leden der Commissie veroorzaakte, hunne vreugde
dat ik mijne hulp niet weigeren wilde op zoo een hagchelijk oogenblik. Hij beweerde
de volstrekte noodzakelijkheid dat ik mij met de Commissie vereenigen zoude, zoowel
om de zaken voor het oogenblik te redden als om de noodige constitutioneele
veranderingen te helpen beramen en daarstellen. Hij wilde dat ik onverwijld in hunne
Commissie zitting zoude nemen: ik was daar schier onontbeerlijk; dit bleek hem uit
hetgeen ik van mijne constitutioneele begrippen in dit gesprek openbaarde.
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Na wat gesproken te hebben kwam hij intusschen met mijnen bewusten brief aan
den Koning voor den dag, betuigende dat hij, op zich zelve, mijne eischen billijk
vond, doch dat, om de rust te bewaren en vertrouwen in te boezemen, het noodig
ware dat zulke mannen als die dit deden, door de politieke opinie welke zij
vertegenwoordigden, met mij in een nieuw ministerie verschenen. Hij betuigde zelve
geen oogenblik langer in zaken te willen blijven dan totdat dezelve in orde zouden
gebragt zijn, doch te begrijpen dat het intusschen voor het tegenwoordige volstrekt
noodig was dat de leden der Commissie met mij optraden, hetgeen hij mij op meer
dan eene wijze voordroeg, mij den staat van zaken tevens als allerhagchelijkst
voorstellende en vele redenen opgevende, die ook werkelijk bestonden, waarom een
haastig besluit en spoedige ontknooping dringend noodzakelijk waren geworden.
Hierop betuigde ik, hem bedankende voor de inlichtingen welke hij mij ook nopens
den staat van zaken en al het gebeurde in de laatste dagen gegeven had, dat, welke
personeele achting ik ook voor de onderscheidene leden der Commissie mogt
koesteren, ik mij volstrekt niet bij hen konde voegen; dat zoo de Koning mij wilde
gebruiken ik volmaakt vrij moest zijn en in mijne voordragt van personeel volstrekt
niet bepaald moest wezen; dat zoo degenen die thans Zijner Majesteits raadslieden
waren, mij wellicht weinig kennende, dit gevaarlijk rekenden, zij verpligt waren het
den Koning met allen nadruk af te raden; dat ik niets liever wilde dan dat de zaken
buiten mij geschikt konden worden en ik eenvoudig weder naar Londen mogt
terugkeeren1).
Nadat Donker vertrokken was, kwamen de overige leden der Commissie, dan eens
enkel, dan weder eenige bijeen, mij in denzelfden zin spreken. Luzac, die geweigerd
had in het aanstaande ministerie te treden, betuigde mij dat, zoo ik het aanvaardde,
hij zich bij mij wilde voegen.

1) ‘Ten einde verzekerd te zijn dat dit wezenlijk het geval was, behoeft men slechts na te gaan
de allerellendigste gesteldheid waarin zich een minister in ons land bevindt, zoo hij eenig
gevoel bezit’ (noot van G.S.).
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Zeer sterk hielden zij aan dat Thorbecke, die de man van uitstekende kunde, de man
in alle monden, de onmisbare in hunne meening was, volstrektelijk mede in het
Ministerie moest optreden; dat, zoo men verkeerde menschen nam, alles verloren
was, enz. Ik bleef onbeweeglijk en wilde nergens in treden; ik moest de handen
geheel vrij hebben, de Koning moest geheel toegeven aan hetgeen ik hem gevraagd
had. Zoo de Heeren Leden der Commissie dit verkeerd of gevaarlijk achtten, moesten
zij zelve de zaken redden. Zij hadden alles in handen; zij hadden den last aanvaard
en moesten dan eene administratie daarstellen; het was hunne zaak, niet de mijne,
en ik bleef buiten alles. Van hunnen Thorbecke wilde ik vooral niets hooren: ik kende
hem niet dan van de allerongunstigste zijde, als den lofredenaar van de ergste
Jacobijnen onzer vorige omwenteling en den lasteraar dergenen die hun belet hadden
het terrorisme en de guillotine op ons grondgebied te vestigen: het eenige dat ik
derhalve te zijnen opzichte konde zeggen was, dat ik hem nader zoude beoordeelen
naar het werk dat hij met opzicht tot de constitutie zoude verrigten; ik zoude daaruit
bespeuren of ik mijne meening mogt kunnen wijzigen.
Nadat ik gedurende den geheelen dag op diverse wijzen, doch vruchteloos, was
bearbeid, want mijn besluit was genomen, kwam 's avonds vrij laat eindelijk
Thorbecke zelve, die, tijdens de vorige conferentiën, in afwachting van het resultaat
veelal den Vijverberg op en neder had gewandeld, bij mij. Dit was de eerste reize
dat ik dien man zag, en zijn uiterlijk beviel mij weinig, hoezeer hij kwam om mij te
zeggen dat de Commissie, die ten slotte geen kans zag een ministerie, dat vertrouwen
inboezemde, samen te stellen, het eens was geworden om den Koning te raden in
alles te treden wat door mij was geëischt; hij kwam mij dan ook het volgende stuk,
door hem gesteld en met zijne hand geschreven, voorlezen:....1)
Na dit gedaan te hebben, deed hij mij blijken dat hij, hoezeer aan zijne
tegenwoordige betrekking te Leyden ge-

1) Het zeer bekende stuk is o.a. gedrukt bij de Bosch Kemper, V, 267.
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hegt, zich aan geene plaats in het Ministerie zoude onttrekken, wanneer dit voor 's
Konings dienst noodig was, en dergelijke, waardoor hij mij in den mond gaf om hem
deswege eene propositie te doen, waarvoor ik mij wel wachtte, daar hetgeen ik van
den man wist genoeg was om mij te toonen dat hij tot zoo iets geheel ongeschikt
was, en zijne laagheid om in zijnen brief een vleijende allusie op mijnen Vader te
maken1), na zijne reputatie meermalen zoo schandelijk te hebben aangerand, hem bij
mij althans niet deed rijzen. Op die inuendoos antwoordde ik dan ook geen woord,
behandelde hem beleefd, maar zeer koel, en liet hem vertrekken.
Daar de Koning den voormelden brief der Commissie, dadelijk nadat ik denzelven
gezien had, moest ontvangen, bevreemdde het mij eenigszins, aangezien den drang
der omstandigheden, vóór den anderen ochtend Vrijdag 24 Maart vrij laat niets naders
te vernemen. Toen had ik weder eene visite van Donker, waarin hij mij op den vorigen
voet onderhield, en uit mij wenschte te vernemen wat ik doen zoude, dat niet gelukte,
en waarop eene conversatie volgde met den Koning, waarin Z.M. scheen te gelooven
dat ik niet buiten de leden der Commissie konde gaan, en Z.M. mij over den generaal
Nepveu sprak als geschikt voor Oorlog, waarop ik betuigde nopens hem informatiën
te zullen nemen, doch mij nergens toe opzichtens iemand te willen verbinden, zelfs
niet met opzicht tot Donker, en ook verder Z.M. geen voorstel te kunnen doen, vóórdat
ik magtiging had ontvangen hem een Ministerie voor te dragen.
Te huis gekomen dacht ik den Koning stellig geresolveerd te laten om mij de
bewuste magtiging en verzekeringen te verleenen, doch alles bleef hangen, en wel
waarschijnlijk omdat de leden der Commissie, ziende dat ik niets omtrent hen wilde
beslissen, duidelijk merkten dat ik hen niet in massa assumeeren zoude.
Toen echter noch zij, noch Z.M. tot een goed einde

1) ‘De formatie van een ministerie,... eene taak, in welker volvoering één man, en een man
vooral, die den naam Schimmelpenninck draagt, wellicht oneindig meer kans heeft te slagen,
dan eene meerderheid van personen.’

Onze Eeuw. Jaargang 4

194
zonder mij konden geraken, ontving ik reeds na den middag een bezoek van Donker
en van den Directeur van het Kabinet, van Rappard, om mij nog op het hart te drukken
dat de zaken niet langer konden sleuren, dat het tegenwoordige Ministerie niet konde
blijven, en er althans eene temporaire administratie, die vertrouwen inboezemen
konde, zoo spoedig mogelijk moest optreden om hetzelve te vervangen; dat men
vreesde dat ik van de oude Ministers zoude noemen, en dat alles dan verloren was.
Hierop zeide ik hem vooreerst, dat het verwijl aan mij niet te wijten was, en verder,
dat het wel van zelve sprak dat ik niet wenschte tot het oude te vervallen, dat ook ik
na al hetgeen ik reeds vroeger en nu weder van hem vernomen had, overtuigd was
dat er een temporair Ministerie moest optreden, en dat, daar zooals hij mij zeide de
Koning mij nu de keus wilde overlaten, ik hem en van Rappard wel wilde zeggen
wie ik voorloopig met mij zoude innemen. Dat het zouden zijn twee der leden van
de Commissie, die ik wist dat vertrouwen verdienden, hijzelf namelijk en Luzac,
waarbij ik zoude voegen Rijk, dien hij mij meermalen genoemd had en gezegd had
niet even impopulair als de andere ministers te zijn; hem konden Marine en Koloniën
tijdelijk worden opgedragen, en daarbij voegde ik Lightenvelt en Nepveu, welke
beiden ik dacht bekwame en cordate lieden te zijn, waarvan men in gevaarlijke
oogenblikken konde partij trekken.
Ik herhaalde Donker, dit alleen aan hem personeel en voor hem te zeggen, ten
einde hem gerust te stellen dat ik geen de minste intentie had in de oude ministerieele
kleur te vallen.
Hoezeer Donker zijn leedwezen betuigde, dat niet eenige andere populaire mannen
bij mij ingang gevonden hadden, ging hij daarop naar mij toescheen vrij tevreden
heen. Wat sedert gebeurde weet ik niet, doch eerst laat in den avond ontving ik van
Z.M. den volgenden brief:.....1).

1) Het bekende stuk, gedrukt bij de Bosch Kemper, V, lett. aant. bl. 238 (verzekering, dat Z.M.
genoegen nemen zal met eene grondwet, ‘in de groote trekken aan de Britsche gelijk’, en
aan Schimmelpenninck ‘de geheel vrije en onbelemmerde keus’ toestaat van ‘degenen die,
onder [zijn] voorzitterschap, met [hem] een homogeen en verantwoordelijk Ministerie zouden
kunnen uitmaken.’)
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Toen konde ik eerst met Lightenvelt spreken, die de zaak, hoezeer niet zonder
betuiging van eenige bezwaren, aanvaardde, - en naderhand met Rijk, die, zooals
van zelve sprak, spoedig gereed was. Luzac, wien ik tijdelijk Binnenlandsche Zaken
en Eeredienst wilde opleggen, terwijl ik Financiën en Buitenlandsche Zaken
aanvaardde, had zig zelve reeds aangeboden; Nepveu moest worden afgewacht. Ik
was alzoo voorloopig gereed, doch voor een tijdelijk ministerie alleen.
Men heeft mij zeer ten onregte verweten dat ik, vóór en aleer mijne keuze te
bepalen, niet behoorlijk had onderzocht of ik met mijne collegaas wel volmaakt in
constitutioneele denkbeelden zoude instemmen; doch moest ik, in een tijdstip van
imminent gevaar en bij de moeijelijkheid om, in de gesteldheid waarin de Koning
de zaken had gebragt, bruikbare voorwerpen te bekomen, mij in zoo iets veel
verdiepen en daarvan het opnemen van dusdanigen doen afhangen? Was er tijd en
gelegenheid om mij in een volledig onderzoek te begeven, en was het niet genoeg
om door den brief aan den Koning, en het antwoord, degenen die met mij optraden
aan zeker programma te verbinden? Indien iets zoodanig stellig en afdoende een
Koning niet belettede om later af te vallen, zoude dan iets anders zulks gedaan
hebben? Alle voorzorgen, die de omstandigheden toelieten, waren derhalve genomen
en meer konde ik niet verrigten, want er bestond oogenblikkelijk gevaar; men bevond
zich reeds inderdaad onder een revolutionnair bestuur, dat werkelijk het wettige had
vervangen en echter niets goeds vermocht: anarchie met al hare gevolgen stond voor
de deur, iedereen zag dat zij dadelijk moest worden afgewend; al het overige was
van nadere zorg. Het huis stond als het ware in brand en om te blusschen moest men
alle nuttige hulpmiddelen vereenigen en degenen, die in de krisis van het oogenblik
geschikte werktuigen waren. Men moest niet wachten, om een begin met de redding
te
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maken, totdat men op zijn gemak zoude onderzocht hebben of men het wel in alle
deelen eens was over de wijze, waarop men het gebouw, dat men redden wilde, later
zoude inrigten en verbeteren. Grondwettige kwestiën konden later onderzocht worden;
men konde daartoe iets voorbereiden, doch het dreigend gevaar eischte de eerste
zorgen.
Den Koning vond ik, des anderen daags vroeg, zeer tevreden met mijn voordragt;
de besluiten werden opgemaakt en geteekend, en na mijne collegaas het wenschelijke
te hebben voorgedragen om zoo spoedig doenlijk, tot gerustheid der natie, aan de
Staten-Generaal officieel bekend te maken dat er eindelijk weder een bestuur
daargesteld was, stelde ik hen voor om nog denzelfden dag eene communicatie aan
de Tweede Kamer te doen, behelzende hetgeen men hieronder in scriptis opgeteekend
vindt, en dat ik aan alle leden die vergaderd waren mededeelde. Daarna gaf ik daarvan
kennis aan den President der Tweede Kamer met wien ik al het noodige afsprak.
Den vorigen avond laat had ik deswegens een conversatie met den Baron van
Goltstein1) gehad, die mij omtrent den te volgen vorm eenige nuttige wenken gaf. Ik
zoude gezind geweest zijn hem in het ministerie te nemen, doch, hoezeer hij gaarne
later wilde, dacht hij voorloopig meer nut in de Kamer zelve te kunnen doen, en ik
was dit ook met hem eens.
Ten 1 uur aan het lokaal der Tweede Kamer der Staten-Generaal gekomen,
verschenen wij een weinig later in de vergadering, waar men niets dergelijks wachtte,
want men schijnt geweten te hebben dat de zaken nog tot laat in den vorigen avond
onafgedaan waren. Aldaar deed ik aan de vergadering verslag van het gebeurde van
punt tot punt, en had daarop eenen bijval, zooals nog nimmer had plaats gehad;
iedereen scheen tevrede dat men uit het pijnlijk dilemma gered was; iedereen beloofde
ondersteuning. In de volgende vergadering werd dit door de leden die

1) J.K. Baron van Goltstein, lid der Tweede Kamer voor Utrecht.
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afwezig waren geweest nader versterkt. Alleen Corver Hooft1) toonde zijne
kwaadgezindheid, en Rijckevorsel2) van 's gelijken, doch bij den laatste scheen dit
meer bedilzucht.
De Vergadering wenschte mijn discours gedrukt te hebben; doch ik moest betuigen
dat, daar ik uit het hoofd en hart gesproken had, het mij onmogelijk zoude zijn de
woorden die ik geuit had mij bepaald te herinneren. Intusschen hadden de
snelschrijvers het volgende opgeteekend, dat accuraat is, hoezeer slechts een gedeelte
van het door mij destijds gezegde:....3)
Hiermede was dan het eerste Ministerie gevestigd en het tijdvak van
regeringloosheid, dat bestaan had, geëindigd. Het was mij derhalve gelukt de kwade
gevolgen te voorkomen van den roekeloozen stap des Konings om de bestaande
regeering geheel te verlammen en zich aan een provisioneel bestuur van den
allergevaarlijksten aard over te geven.
Na afloop van de vergadering der Tweede Kamer kwam het tijdelijke Ministerie
weder bijeen om nog over den loop van zaken te spreeken. Een ieder was volmaakt
tevreden met de wijze waarop ik de zaak aldaar had behandeld4); een ieder scheen
met den besten geest bezield en was het

1) Mr. J Corver Hooft, lid voor Noord-Holland. Zijn rede bij de Bosch Kemper V, 285.
2) A. van Rijckevorsel, lid voor Zuid-Holland.
3) De bekende rede, opgenomen in de Staatscourant van 28 Maart, en voor het belangrijkste
deel overgenomen bij de Bosch Kemper V, 274 v.v.
4) ‘Thorbecke wil het doen voorkomen alsof mijne collegaas, tijdens ik bovengemelde rede
hield, onkundig waren van hetgeen ik zeggen wilde, en daar wellicht niet mede zouden
hebben ingestemd. Dit is geheel onwaar, daar ik hen te voren breedvoerig uiteengezet heb
wat ik wilde zeggen, en zij het volkomen hadden beaamd. Donker daarentegen, die na mij
sprak, had dit niet gedaan, waarvan het gevolg was dat Luzac, die zeer accuraat beide mijn
en zijn discours had aangehoord, op het mijne evenmin als eenig ander der collegaas iets te
zeggen had, maar daarentegen eene zeer juiste aanmerking op een gezegde van Donker
maakte, 't welk het gebeurde onjuist voorstelde. Iedereen nu kent den Heer Luzac genoeg
om te weten dat bijaldien ik evenals de Heer Donker gezondigd had, hij mij insgelijks zoude
teregtgewezen hebben. Neen, hetgeen ik gesproken heb was de heeren vooraf uiteengezet,
en noch voor noch na mijn aanspraak is door een van hen daarop eenige aanmerking gemaakt’
(noot van G.S.).
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eens over hetgeen te doen stond om wanorde te beletten, om die ellendigen welke
den Koning bestookt hadden te verwijderen, en om met veerkracht alle de pogingen
tot wanorde tegen te gaan. Eene ondervinding van weinige dagen leerde mij dan ook,
dat het tijdelijk Ministerie (hoe incoherent het uit den aard van deszelfs eenklapsche
en verhaaste daarstelling ook was), voor het oogenblik nut konde stichten en
ongelukken voorkomen.
Dit had dan ook plaats; alle denkbeeld van revolutie, welke men zoo nabij scheen
te zijn, werd uitgewischt. Door eenige der leden van de Commissie bij mij op te
nemen, en de overige van alle administratieve magt te berooven, had ik haar als
staatsligchaam vernietigd en verlamd, en een geregeld bestuur konde thans in de
behoeften van 't oogenblik voorzien.
De leden van dit bestuur schenen in hunne verschillende departementen met ijver
aan den gang te gaan; het vertrouwen herrees en alle wanorde nam een einde, en wij
hadden het vooruitzicht alzoo te kunnen administreeren totdat iets definitiefs konde
daargesteld worden1).
De grootste zwarigheid bestond in de ministerieele raden, wier loop ik niet bij
magte was in te rigten zooals ik wenschte, daar de leden die niet te voren in zaken
waren geweest daar veel bragten wat er niet hoorde, en overigens wezenlijke
pleidooien voor en tegen hunne zaken hielden, wier langwijligheid bijna niet te
temperen was.
De antecedenten van Luzac als oud-lid der Kamer, van

1) ‘De Heer Groen en anderen willen de administratie geen dank weten van het herstellen en
bevestigen der rust: de braafheid en wijsheid der natie, haar gehechtheid aan 't Huis van
Oranje waarborgden alleen die rust. Dit zijn klanken. Ja de massa der natie voorzeker, als
overal elders, is bij ons goed, doch er heerschte veel en regtmatige ontevredenheid, en bij
het bestaan daarvan voegde zich het bestaan van eene partij die à tout prix wilde roeren en
omwerpen en, die, ondersteund door de werking van buiten, door en door gevaarlijk was.
De positie was dus geenszins zoo zuiver als Groen c.s. beweren; hier evenals elders bestond
gevaar, en het is onregtvaardig wanneer men degenen, die hetzelve hebben afgewend, de
hun toekomende lof door klanken en woorden wil ontnemen’ (noot van G.S.).
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Donker als schrijver van brochures, leverden ook groote struikelblokken op, daar zij
vaak door antecedenten in 't geen nuttig en noodig was belemmerd werden, 't geen
tot veel discussie en teleurstelling aanleiding gaf. Ik voorzag over 't geheel van den
eersten oogenblik dat dit provisioneel ligchaam op den duur niet zoude kunnen
harmonieeren, en zelfs niet zoude kunnen voortgaan.
Donker, wien het aan geen veerkracht en vlugheid hapert, bleek mij extra bruikbaar
te zijn om tijdelijk in dringende oogenblikken nut te stichten, doch meer geschikt
om in zulke irreguliere tijden van crisis behulpzaam te zijn, dan om met bedaard
overleg in ordinaire tijden te administreeren. Warm en driftig van temperament, is
hij meer de man van destructie dan van reconstructie. Op onvoldoende gronden wilde
hij, bij zijne warme denkbeelden van vooruitgang, het tijdelijk ministerie reeds deels
in beloften, deels in herschepping van ons staatshuishouden wikkelen, terwijl het
daarentegen klaarblijkelijk tot de vaststelling der constitutie de zaken slechts dragende
moest houden, ongelukken voorkomen en wachten met te reorganiseeren totdat men
iets definitiefs zoude bezitten.
Luzac daarentegen konde met de zaken van zijn ministerie niet vorderen; ik noem
slechts Binnenlandsche Zaken, want Hervormde Eeredienst ging van zelve. Hoezeer
een gezond oordeel hebbende, zag hij groote zwarigheid in de eenvoudigste zaken,
waaruit hij zich niet konde redden zonder dat ik of een ander daarin behulpzaam
waren. Een gedeelte onzer dagelijksche ministerieele raden ging verloren met het
oplossen en uit den weg ruimen van zwarigheden, met welke noch van Doorn noch
van der Heim de vergadering in 't minst zouden lastig gevallen zijn.
Nepveu werkte in zijn vak krachtig en goed; Rijk ging op den ouden voet voort
en hield Koloniën gaande totdat deze post zoude vervuld zijn. Lightenvelt had weinig
met zijn ministerie te doen; in den raad was zijn advies meest niet ongegrond, doch
de invloed van zijne geloofsgenooten deed zich al spoedig opmerken.
Met mijn beide ministeries, gevoegd bij het voorzitter-
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schap van 't kabinet had ik handen vol werk; echter ik arbeidde met veel genoegen,
uithoofde der voortreffelijke ambtenaren bij de beide departementen, bijzonder bij
Financiën, aanwezig. Wanneer ik bij dat departement met Ossewaarde en Hoytema,1)
en dan met de specialiteiten van welk vak het ook ware, eene zaak grondig bearbeid
had, kende ik dezelve door en door en dan was de beslissing natuurlijk niet moeilijk
voor iemand, die het financieele jaren lang had behandeld.
Bij Buitenlandsche Zaken was behalve de Limburgsche kwestie weinig aanhangig,
en deze was het zaak dragende te houden, daar het van den beginne klaar was dat
onze groote vijand, de Frankforter Vergadering, geen duurzame existentie konde
hebben, en althans spoedig zoodanig zoude gewijzigd worden als haar minder
gevaarlijk zoude maken.
Bij Financiën had ik het genoegen van eenige leelijke oude zaken uit den weg te
ruimen, en zag met zeer weinig schroom de bezwaren die zich opdeden tegemoet,
omdat ik wist dat ik bij de uitmuntende gezindheid van Amsterdam in 't algemeen
en van het bestuur der Bank in het bijzonder mij de noodige hulp zoude kunnen
verschaffen. Bij Buitenlandsche Zaken had ik het genoegen den Heer Scherff, die te
Frankfort zeer nuttig was, bijna te dwingen om zijnen post te behouden, dien hij
dacht te moeten ruimen omdat hij de eenige der oude gezanten was. Dit reken ik zeer
nuttig geweest te zijn, daar een der neologen welke men mij wilde aanpraten niets
dan nadeel zoude aangebragt hebben.
Als President van den Raad handelde ik in dier voege als ik begreep het nuttigst
voor de natie en minst aanstootelijk voor den Koning te zijn. Ik ging dagelijks bij
hem, verhaalde hem al wat omging, legde hem de meening van den Raad open, of
hoe ik dacht dat in deszelfs geest gehandeld moest worden, en vond den Koning
altoos zeer gedisponeerd mede te werken. Wanneer verschil van meening ontstond
wist ik die te vereenigen, en alzoo, hoezeer de

1) Respectievelijk raad-adviseur en secretaris-generaal.
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Koning veel minder werkte, had hij het overzicht van 't geheel, konde hij van de
specialiteiten kennis nemen en had een zoodanig overzicht dat niets tegen zijn
goedvinden konde geschieden.
Hij scheen dan ook bijzonder tevreden en toonde mij de meeste hartelijkheid. Of
die wezenlijk bestond wil ik niet beoordeelen, en kan dit slechts uit hetgeen volgde
opmaken.
De ministers maakte ik bekend met de opinie des Konings, met zijn goedvinden
in 't gros, terwijl zij over specialiteiten ieder op hun dag spraken, want ik trachtte
zooveel mogelijk de vergadering van den last der kleine détails te verschoonen, daar
de groote zaken bij derzelver behandeling te veel lijden, en men het noodige
vertrouwen in elkander moet stellen om die over te laten, of niet in een ministerie
naast elkander moet zitten.
Alles ging dus wel; zelfs tot mijne verwondering leed mijne gezondheid, bij eene
werkzaamheid die van 's ochtends 7 tot 's avonds 11 voortduurde, niets. Eindelijk
echter moest het ontwerp van gewijzigde Grondwet voor den dag komen, en met die
zaak was het eenigszins zonderling geloopen. Bij mijn eerste conversatiën met Donker
scheen het dat men mij volstrekt daarbij wilde raadplegen; na eenige denkbeelden
deswegens eenigszins te hebben toegeligt scheen ik schier onmisbaar te zijn. Later
toen ik mij niet met de Commissie had willen vereenigen en mijzelve daarin als 't
ware oplossen, was die meening wellicht veranderd, en ik hoorde van de zaak niets
dan wanneer ik er over sprak, voornamelijk om Donker en Luzac op 't hart te dringen
dat zij vooral wel op den voorgrond bij hunne Commissie moesten plaatsen, dat zij
als leden van 't Ministerie volkomen vrij en ongeinfluenceerd moesten blijven, en
vrijheid hebben van in die qualiteit tot alle veranderingen te kunnen toetreden, die
nader mogten noodig bevonden worden.
Van achterer blijkt het mij echter, dat aan de belofte destijds gegeven weinig is
voldaan, of dat de Heeren zoodanig met hunne denkbeelden waren ingenomen, dat
daar-
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van, althans zoolang het Ministerie door mij daargesteld bestond, niet zoude worden
afgegaan.
Intusschen ging het Ministerie voort met het nemen der maatregelen welke de
toestand vereischte. Al de intriganten die den Koning nog onlangs hadden omringd
en hem hadden gedreven: van Vliet, Bevervoorde, Roest [van Limburg], Kruseman,
Andringa de Kempenaer,1) probeerden dus wel om te proueeren van de diensten die
zij gedaan hadden, en hoe zij hadden medegewerkt om het vorig Ministerie omver
te werpen; zij vonden echter bij mij een zeer koel onthaal, zelfs bij sterken aandrang
vrij straffe waarschuwingen; de Mulat2) was een der gevaarlijkste, en dien was het
mijn voornemen naar Oost-Indië te zenden en daar onschadelijk te maken; zoo dit
niet gelukte, en hij teruggezonden werd, was men hem echter voor 't oogenblik kwijt.
Bij gelegenheid dat ik van Vliet deed gevoelen dat zijne bemoeijing volstrekt niet
wenschelijk was en hij zich slechts had stil te houden, beriep hij zich op de groote
diensten die hij gedaan had en die Donker kende. Daarvan wilde Donker niets weten,
doch protegeerde hem, waaruit mij bleek dat er wel degelijk tusschen hen wat was
voorgevallen waarom Donker hem menageerde, terwijl hij overigens met die heeren
scheen af te snijden, wat ook zijne vorige relatiën mogten geweest zijn. Het vrij
krasse gedrag van sommige ondergeschikten jegens de roervinken, onder anderen te
Amsterdam, dat maar half door Donker werd geapprobeerd, en eenige goede
maatregelen aan de andere zijde door hem genomen onder goedkeuring van den
Raad, deden goed en de rust was spoedig hersteld. De agitateurs zagen nu dat Donker
hen òf wilde òf moest loslaten, en geen kans meer ziende moesten zij wegblijven.
Toen de arbeid van de Commissie wegens de nieuwe

1) Zie over deze personen de volgende plaatsen bij de Bosch Kemper: V, 244, 270, 301, 348,
382, 385, 388, en de ‘aanteekeningen’ op genoemde bladzijden; voorts uit de ‘aanteekeningen’
bl. 117, 156 en 159; over Kruseman nog in het bizonder Mijer's Jean Crétien Baud, bl. 561
en 673, en over Andringa de Kempenaer de Bosch Kemper III, letterk. aantt. bl. 36.
2) Bijnaam van Kruseman?
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Grondwet gereed was, werd hetzelve aan de Koning aangeboden en tevens met zijn
goedvinden en autorisatie bij de Landsdrukkerij gedrukt.
Ik had dit drukken reeds van te voren bij den Raad van Ministers te berde gebragt,
en Donker en Luzac gevraagd of het waar was dat de Commissie het voornemen had
dit te doen. Toen mij gezegd werd van ja, expliceerden behalven ik zelve al de andere
leden behalven Donker en Luzac zich daar zeer tegen, daar men begreep dat dit
zooveel minder vrijheid aan de ministers die in de Commissie zaten zoude geven,
en dat het bij het publiek zeer veel kwaad zoude doen, door als 't ware hetzelve tegen
datgene wat van 't Ministerie zoude uitgaan in te nemen, indien, zooals zeer mogelijk
was, het niet met het ontwerp strookte. Er was echter niets aan te doen, de Commissie
had zoodanig besloten en wij althans konden er niets aan doen. Dat echter de Koning,
zooals nader bleek, het had goedgekeurd en op kosten van het land liet drukken,
vernam ik eerst toen het te laat was iets te beletten.
Eerst twee dagen nadat de Koning de Grondwet had1), kreeg ik dezelve van hem
voor weinige oogenblikken in handen, en dadelijk vond ik daarin groote gebreken.
De gedrukte exemplaren gewierden mij daarentegen eerst nadat de Staten-Generaal
dezelve ontvingen, dat een zonderlinge houding had.
Dadelijk na kennisneming sprak ik er over met Lightenvelt en Rijk, die zeer
daartegen opgewonden waren; zij vonden met mij dat het eene republiek, zelfs eene
democratie was, met een Koning die niet bestaanbaar was; dat de prerogatieven der
Kroon weggecijferd werden, dat de geheele kleur anti-monarchaal was, dat men die
grondslagen zich onmogelijk konde laten welgevallen, enz. enz. Nepveu deelde in
dit gevoelen geheel.
Bij het begin der beraadslagingen in den Raad van Ministers over dit aangelegen
werk gaf ik mijne collega's in bedenking om eenige grondslagen eerst te bepraten en

1) 11 April 1848.
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nopens hoofdzaken van gedachten te wisselen, doch de beide leden der Commissie
waren daar tegen en verzochten dat wij artikel voor artikel zouden bewerken, dan
kwam men geleidelijk en beter tot hetzelfde resultaat. Ik trad in hun denkbeeld en
wij vingen aan op dien voet het ontwerp te behandelen1).
Bij dien arbeid bleek het, dat wij allen, behalve de leden der Commissie, het eens
waren in de afkeuring van den geest waarin het ontwerp was gesteld, en de
processenverbaal van den Raad van Ministers zouden dit kunnen bewijzen.
De toon van de heeren van de Commissie bij die discussiën was zeer zonderling,
vooral die van Luzac, die als een schoolmeester of professor voor zijn leerlingen ons
uit de hoogte wilde doceeren, dat geen opgang maakte. Donker had te veel
menschenkennis om dit te doen, doch beiden schenen echter te begrijpen dat hun
schrijven en wrijven over de Constitutie hen op een hoogte had geplaatst die alle
discussie eigenlijk geheel overbodig maakte. Dit verbitterde Nepveu bijzonder en
Lightenvelt ook, doch ik dacht het beter er over te lachen.
Intusschen liepen tot den 27sten of 28sten de beraadslagingen (den 20sten begonnen
doch dikwijls uithoofde van den drang der bezigheden gestaakt), bijna geheel tegen
de Commissie.
Een van die beide ochtenden echter kwam de Heer Lightenvelt mij berigten, dat
hij zig tot zijn leedwezen verpligt vond mij te zeggen, dat hij de grondwetswijzigingen
der Commissie niet verder zoude kunnen tegenstaan; dat hij van zijne geloofsgenooten
(de Roomschen) van alle zijden aangezocht werd om de zaak aan te nemen; dat aan
hen bij de herziening alles werd gegeven wat zij verlangden; dat de Grondwet gedrukt
en bekend zijnde, die partij zich er algemeen voor verklaarde, en als zeker beschouwde
dat dit zoude doorgaan, en dat alle andere consideratiën daarvoor moesten wijken.

1) ‘Van achteren houd ik het er voor, dat zij dit voorstelden om gelegenheid te hebben hunne
collega's te bewerken voordat zij zich over hoofdzaken zouden gedecideerd hebben’ (noot
van G.S.).
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Hij wilde mij deswegens brieven van Borret1) en anderen voorlezen, waarvoor ik
bedankte, hem betuigende dat het mij speet; dat een ieder moest weten wat zijn
geweten hem voorschreef; dat ik voor mij om geene consideratiën in de wereld eene
grondwet welke ik slecht beschouwde zoude goedkeuren. Hij vertelde mij toen, dat
Rijk ook had begrepen te moeten wijken voor de gebiedende omstandigheden, en
zocht mij niet onduidelijk te bewegen, doch vergeefs.
Of ik toen of den volgenden dag eene der hoofdredenen gewaar werd herinner ik
mij niet, maar zeker was, dat het bekend was gemaakt dat de Koning, vóórdat hij mij
gesproken had, zich vóór het ontwerp had verklaard en daarin zoo men zeide niets
verkeerds had gevonden.
Bij onderzoek bleek het mij, dat hij alzoo zich moet geuit hebben, zooals
gewoonlijk bij eerste impulsie, onbekookt en zonder de opinie van eenig mensch te
hebben ingewonnen. Het niet verminderen der civiele lijst, waarvoor Z.M. vreesde,
maakte wellicht een gunstigen indruk.
Hoe dit uiten van eene meening van 's Konings zijde met constitutioneele
denkbeelden, met het bestaan van een Ministerie te doen rijmen, zelfs met dat van
adviseerende ministers, laat ik een ander beoordeelen - doch deze stap van den Koning
was bij Lightenvelt en Rijk stellig afdoende, daar zij van toen af het einde wel konden
berekenen.
Door mij was de Koning, nadat ik het ontwerp kende, op de meeste der bezwaren
attent gemaakt, scheen daardoor getroffen, scheen het met mij geheel eens, doch zeer
verlegen. Nadat ik gehoord had wat was voorgevallen, en dat hij reeds had
geprejugeerd, verwonderde zijne verlegenheid mij niet: ik dacht echter dat het noodig
was hem te vragen of hij zich had uitgelaten zooals mij en elkeen was gezegd, doch
ik konde hier slechts een flauwe en evasieve ontkentenis bekomen van zich niet
bepaaldelijk te hebben geuit, die mij het gebeurde bevestigde. De Ko-

1) Mr. A.J. B o r r e t , 1782-1858, gewezen Staatsraad en thans gouverneur van Noord-Brabant.
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ning had facto aan de leden der Commissie betuigd geene bezwaren in hunne
wijzigingen te zien. Dit is mij door verscheidene der leden van de Commissie later
stellig verklaard, en ik kan er niet aan twijfelen.
Intusschen ging ik voort alsof er niets gebeurd was, maar met welken moed kan
men ligt beseffen.
Ik rekende het van mijn pligt den Koning, hoezeer ik meer en meer geloofde dat
hij in 't geheim met de oppositiepartij begon te heulen, van al wat voorviel te
onderrigten en op de crisis welke zich voorbereidde te prepareeren. In den aanvang
had ik hem berigt, dat ik dacht dat de twee leden der Commissie tegen de vier andere
leden van den Ministerraad zouden overstaan - wellicht heeft dit tot de bewerking
van Lightenvelt en Rijk geleid. Nu moest ik hem berichten, dat het omgekeerde zoude
plaats hebben.
Intusschen was de Koning door anderen behalven mij attent gemaakt op de
strekking die de wijzigingen der Commissie voor hem en zijn huis zouden hebben,
ten minste hij betuigde mij meer en meer met de zaak verlegen te zijn, toonde zich
meer en meer overtuigd dat ik gelijk had, en scheen te betreuren dat de zaken zoo
verre waren gekomen.
Ik zeide hem altoos, dat het mij spijten zoude zoo hij dacht dat eenig personeel
motief mij konde leiden; dat hij met anderen, die zijn vertrouwen verdienden, en die
ik hem noemde, over de zaak moest spreken. Hij hield zich altoos als nog niet bepaald
wat te doen.
Intusschen liep de behandeling der Grondwet ten einde en bleven nog slechts
eenige punten over. De Koning en de collega's die met mij verschilden raakten
verlegen. Zij wilden ons tot eene transactie brengen, waarvan 't gevolg zoude geweest
zijn dat Nepveu en ik principes hadden moeten opgeven en zij nietigheden zouden
hebben opgeofferd, b.v. den president der Eerste Kamer door den Koning te doen
noemen, het getal leden der Eerste Kamer een weinig vergrooten, en dergelijke, dat
noodwendig hoegenaamd niet moveerde. Ik bleef stijf op mijn stuk en wilde ten
slotte dat de Koning tusschen mij en hen zoude kiezen.
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Z.M. was in de grootste verlegenheid en vroeg mij raad. Toen zeide ik hem, dat door
de Grondwetsherziening der Commissie te doen drukken en door zich er niet ongunstig
over uit te laten (meer konde ik hem niet zeggen), hij de zaak zeer uit haar geheel
had gebragt; dat men van den Roomsch-Catholieken invloed nu gebruik maakte om
de zaak door te zetten; dat de tegenstand moeilijk was en ik dit alles op den voorgrond
moest stellen.
Ik was echter uit Engeland overgekomen om, zoo ik eens de zaak aanvaardde,
alles voor hem en zijn huis te doen dat mogelijk was, en mijzelven daar desnoods
aan te wagen. Ik zag den ondergang van 't koningschap in de aanneming van het
ontwerp der Commissie. Zoo hij zich dus aan mij wilde sluiten, was ik bereid mijn
kraag er aan te wagen, want hoezeer het gevaar minder groot was dan men voorgaf,
was er echter mogelijkheid dat het bestond. Voor mij vraagde ik niets, maar ik konde
alleen niets doen en moest anderen hebben om de zaak met mij te aanvaarden, en
hen zoude ik daartoe niet kunnen overhalen tenzij ik stellig wist dat de Koning in 't
oogenblik van gevaar niet zoude weifelen, en alle kansen met degenen die hem
dienden zoude loopen. Daarom vraagde ik hem op den man af, of hij daartoe bereid
was. Hierop kenterde hij, stotterde en ten slotte kwam geen antwoord. Die houding
was mij genoeg; van dat oogenblik was de zaak verloren, en ik berigtte dit aan
diegenen van wie ik de noodige hulp had moeten wachten, en die hierop de zaak als
hopeloos lieten varen.
Nu konde ik dan ook den uitslag voorzien, doch die was nog vrij zonderling.
De Koning hield zich tot het laatste of hij een tijd van beraad verlangde en zich
nog wilde bedenken, zelfs toen ik hem zeide dat men thans volstrekt de
Staten-Generaal opening zoude moeten geven van de staat van zaken.
De dag dat ik bij hem kwam 's ochtends om hem te melden wat ik de
Staten-Generaal dacht mede te deelen en zijne goedkeuring daarop te vragen, verzocht
hij mij nog de vergadering te zeggen dat hij acht dagen beraad wilde
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hebben, waarop ik hem opperde dat dit niet konde, maar ik hem in mijne
communicatie alle latitude zoude laten. Intusschen na de vergadering en nog vóór
den avond liet hij mij op een kabinets-raad voor den volgenden morgen uitnoodigen,
en daarin deelde hij ons reeds zijn besluit mede.
Mijne mededeeling van des ochtends was de volgende geweest:.....1)
De opgaven der couranten wegens het in de vergadering voorgevallene kunnen
getuigen van het leedweezen door de Staten-Generaal wegens de noodzakelijke
dissolutie van het Ministerie getoond. De meesten die mijne vrienden waren,
voorziende uit hetgeen men wist wat het resultaat zoude zijn, en welke partij de
Koning zoude kiezen, waren troosteloos. Geen echter, wien ik de gesteldheid bekend
maakte, vond dat ik anders konde handelen dan ik deed. Trouwens ik had het geluk
om dit gedurende al de moeilijkheden waarin ik was gewikkeld te ondervinden. De
gedragslijn die ik mij had voorgeschreven werd door ieder die ik gesproken had2)
van A tot Z goedgekeurd, en mijn eigen geweten wees mij ook den weg ten
duidelijkste. Geroepen door den Koning om hem en de zijnen te redden, konde ik
niet medewerken tot iets waaruit ik in 't verschiet de oplossing van het koningschap
en het ongeluk van mijn land voorzag. Zoodra de Koning derhalve, evenals de leden
der Commissie en collega's, die zich jegens mij verbonden hadden tot eene Grondwet,
die in eenen liberalen doch tevens conservatieven geest, naar 't voorbeeld der Britsche,
zoude zijn, daarvan afweken, konde ik niet aanblijven - ik konde daartoe niet
medewerken en moest weg.
Maar hoe mij te verantwoorden? Dit moest toch ge-

1) Mededeeling dat onder de leden van het ministerie ten aanzien der grondwetsherziening
‘zoodanige uiteenloopende meeningen bestaan als niet te vereenigen zijn,’ en dat, ‘daar een
voorstel tot wijziging der Grondwet niet kan ontspruiten dan uit een ministerie dat
dienaangaande eenstemmig denkt, het onvermijdelijk wordt dat eene verandering in het
personeel plaats grijpe.... De uitkomst van 's Konings overweging kan ten spoedigste worden
tegemoet gezien’ (de Bosch Kemper V, 334).
2) ‘Boreel, Goltstein, Rosenthal, van Hall, zelfs Zuylen’ (noot van G.S.).
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schieden, en hoedanig daartoe het noodige te kunnen doen te midden van den slommer
van zaken waarin ik mij bevond?
Het gelukte mij echter in een ongeloofelijk snellen tijd een rapport op te maken
van mijne bevinding van het Grondwetsontwerp, en dit rapport, dat ik aan den Koning
had gezonden ten einde hem mijne denkbeelden bekend te maken, voeg ik hier achter
met de missive destijds aan den Koning gezonden om hem den staat van zaken open
te leggen1).
Een geschikt voorberigt maakte dit werk voor den druk geschikt. Twee edities
werden met graagte uitverkocht en gelezen, en dit stuk deed voor mij een excellent
effect, doch verwekte noodwendig den bittersten toorn van mijne tegenstanders, 't
geen ik te voren wist, doch dat mij natuurlijk niet wederhield. Het kwam eenige
dagen uit nadat 's Konings beslissing werd bekend gemaakt.
In den kabinetsraad waar de Koning zijn besluit mededeelde, gaf hij te kennen dat
hij, de wederzijdsche opiniën niet hebbende kunnen vereenigen, zich niet konde
ontveinzen alle de zwarigheden welke het goedkeuren der wijzigingen, welke de
project-grondwet aan bragt, met zich voerde; dat hij echter geloofde dat men voor
den drang van 't oogenblik moest zwichten, om daarop later terug te komen - (dit
laatste deed een zonderling effect op Donker en Luzac) -, dat hij dienvolgens zich
bij de meerderheid voegde.
Ik antwoordde hierop dat mij slechts overbleef te hopen dat het door den Koning
genomen besluit tot geluk van mijn Vaderland zoude mogen strekken. Hierop
scheidden wij.
Hoezeer ik dus de beide portefeuilles nog moest behouden totdat ik vervangen
was, kreeg ik mijn ontslag den volgenden ochtend, dat allerschandelijkst gesteld was,
daar ik bloot ontslagen werd zonder zelfs in het minste bedankt te worden. Dit had
ik stellig van den Koning niet ver-

1) Bedoeld bijvoegsel bestaat in een gedrukt exemplaar van Rapport en Missive gelijk zij destijds
in den handel zijn gebracht. Het voorbericht is gedagteekend 13 Mei 1848.
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diend. Ik maakte hem dadelijk bekend met mijn gevoelen deswegens, en de zaak
werd derhalven in het besluit van vervanging en van definitief ontslag eenigszins
gepleisterd.
Dit besluit provoceerde ik al zeer spoedig, want mijn verblijf in de beide
betrekkingen was mij zeer onaangenaam na het gebeurde. Ik schreef den Koning dan
ook deswegens den 15den Mei1) en ontving daarop het volgende besluit:....2), waarop
ik na van den Koning afscheid genomen te hebben weder naar Londen vertrok.

1) ‘Sire! Het is om meer dan eene reden voor 's Lands dienst nodig dat een lid van de
tegenwoordige administratie het Departement van Financiën van mij overneme, en daar de
komst van den Baron Bentinck, die hedenavond of morgenochtend hier kan zijn, mij nu ook
gelegenheid zal geven het Departement van Buitenlandsche Zaken, dat ik niet gevoeglijk
langer kan waarnemen, af te geven, heb ik de eer Uwe Majesteit eerbiedig te verzoeken mij
te willen vergunnen ten spoedigste naar Londen terug te keeren. Aldaar kan mijne
tegenwoordigheid nuttig zijn, terwijl zij zulks hier niet meer is.’ - A.A. baron Bentinck, onze
gezant te Brussel, volgde den 17den Mei Schimmelpenninck aan Buitenlandsche Zaken op.
2) Besluiten van 17 Mei, No. 51 en 52, tot ontslag uit de functiën van Minister van
Buitenlandsche Zaken en van Financiën. De begeleidende brief van den Directeur van het
Kabinet bij de Bosch Kemper, V, lett. aantt. bl. 262.
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Babette
Door Ignatia Lubeley.
I.
September 1791. De R o l a n d s waren buiten. Voor het eerst na vele maanden zag
le Clos de la Platière1) er weder bewoond uit, en vredig, met geopende vensters,
droomde het in de zon, toen op een middag van diezelfde Septembermaand
R a y m o n d D u b r a y s o t te paard uit Villefranche kwam rijden. Een paar
wachthonden sloegen aan, toen hij het huis naderde, zoodat hun herhaald geblaf luid
weergalmde tusschen de bijgebouwen. In den ouden tuinmuur werd het poortje
geopend, en mevrouw R o l a n d zelf trad eruit, eenvoudig in 't blauw, à l'anglaise,
met een witte fichu om, en een grooten wit strooien bergère hoed op.
Haastig sprong hij uit den zadel.
Een welkomstglimlach kwam op haar bekoorlijk, blozend gelaat - die glimlach
‘dien geen mond zachter en betooverender kon hebben’ en vroolijk rustten haar
heldere grijs bruine oogen op zijn jong gezicht, toen hij diep voor haar boog, den
zwart vilten steekhoed in de hand.
‘Welk een verrassing, mijnheer D u b r a y s o t ,’ zeide zij. ‘Ik had niet mogen hopen
zoo spoedig na mijn terugkomst in de eenzaamheid, bezoek te ontvangen.’

1) Gelegen te Thésée, in het land van Beaujolais.
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‘Ik had gehoord, dat u hier was, mevrouw,’ antwoordde hij, ‘en ik kom u vragen, of
ik u van dienst kan zijn, of ik ook een en ander voor u mee kan nemen, ik ga over
twee dagen naar Parijs.’
‘Naar Parijs! Wie had dat kunnen denken! Kom binnen. U moet mij dat alles
uitvoerig vertellen.’
Een boerenknecht, die op het geblaf der honden te voorschijn was gekomen, nam
het paard mee naar de stal, en mevrouw Roland ging haar bezoeker voor naar een
lage, ruime kamer, heel licht en zonnig, waar lage stoelen stonden met breede geel
damasten zittingen, en medaillonvormige leuningen, en waar de open schrijftafel
met dunne, van boven rond uitpuilende pooten, overdekt was met pamfletten en
couranten. Het was hier, dat zij studeerde met haar man, dat zij haar dochtertje
E u d o r a leerde breien, dat zij zich verdiepte in de natuurlijke historie volgens
L i n n a e u s , dat zij haar brieven schreef aan haar vriend B o s c , die altijd handelden
over politiek, maar niet alleen daarover, ook over het landleven, over de wijngaarden,
over kippen en konijnen.
‘Gaat u in Parijs eens zien, welke vorderingen de Revolutie maakt?’ vroeg zij met
een glimlach toen zij zaten - ‘en gaat u haar dienen?’
‘Ik hoop, dat ik het zal kunnen doen,’ antwoordde hij met geestdrift. Maar het was
niet, om een politieke reden, dat hij ging. Een oom van hem, die er een handelshuis
bezat, had hem gevraagd er een opengevallen plaats te komen vervullen, en hij had
niet geaarzeld het aanbod aan te nemen, verlangend in het middelpunt der nieuwe
beweging te komen, en de groote sprekers te hooren. Mevrouw R o l a n d gaf hem
gelijk. Parijs doorleefde merkwaardige dagen De nieuwe constitutie was voltooid,
de koning had haar aangenomen, men verwachtte nu een nieuw tijdperk. Men had
het doel nog niet bereikt, maar men was op weg en te midden van de verwarring der
verschillende partijen, bezat het land één groep mannen, die wisten, wat zij wilden,
wier vurige zielen haakten naar de vrijheid en die door de wijsbegeerte tot haar dienst
waren
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toebereid. Haar oogen glansden. Zij kende ze, zij kwamen bij haar aan huis te Parijs,
zij waren haar vrienden: B u z o t , dien zij ‘l'ami de l'humanité’ noemde, B r i s s o t
‘le meilleur des humains’, P é t i o n ‘véritable homme de bien.’
‘En R o b e s p i e r r e ’, vulde hij aan.
‘Ja,’ antwoordde zij, maar haar stem klonk minder overtuigd. Zij hield niet zooveel
van hem als van de anderen. Hij had slechte manieren en een vervelende spraak. Ook
herinnerde zij zich even zijn onredelijke angst, toen de vlucht des konings bekend
was geworden, en hoe hij toen, bij het bespreken van een republiek, als naar gewoonte
op zijn nagels bijtende, smalend gevraagd had: ‘Wat is een republiek?’
Zij vertrouwde hem niet altijd. Behoorde hij wel geheel tot de ware republikeinen?
Zij sprak echter haar wantrouwen niet uit, en bracht het gesprek op de vlucht der
koninklijke familie en de gevangenneming bij Varennes1). Haars inziens was het te
betreuren, dat dit laatste gelukt was. Het was het binnenhalen van de pest, de intrigues
zouden niet eindigen, de woelingen aanhouden. En wat was het koningschap?
‘Niet een nul als L o d e w i j k X V I moet aan het hoofd van een staat staan,’ zeide
zij met een minachtend lachje, ‘noch “une étourdie” als die trotsche Oostenrijksche
prinses door het volk worden toegejuicht, maar edele waardige mannen moeten het
land besturen, kundige mannen, wetenschappelijke mannen, zij alleen kunnen het
volk opbeuren uit zijn slavernij en zijn ellende. Zij zullen de wetten maken zooals
die behooren te zijn, rechtvaardig en wijs, en als die wetten er zijn, mon jeune ami,
dan zult gij zien welke vorderingen de menschheid maken zal.’
‘Ja, mevrouw,’ antwoordde hij met vuur ‘alles moet veranderd worden.’
Hij was heel jong nog, met weinig persoonlijk oordeel, maar vol geestdrift voor
de rechten van den mensch en de revolutie, vol eerbiedige en ridderlijke bewondering
bovenal

1) 21 Juni 1791.
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voor die schoone vrouw, wier verstand over de moeielijke vraagstukken van den dag
oordeelde, en wier philosophie door eigen studie en nadenken was verkregen. Hij
was blij, dat zij hem aan het einde van zijn bezoek een pakje brieven toevertrouwde
voor R o b e s p i e r r e en B u z o t , en met een diepe buiging nam hij het van haar
aan, en borg het zorgvuldig in den binnenzak van zijn blauw lakensche rokjas. Zij
deed hem uitgeleide naar buiten. Zoo droomerig en stil was de atmospheer, zoo wazig
blauw de lucht boven wijnbergen en de bosschen, die in de volle zon lagen. Mevrouw
R o l a n d haalde diep adem: ‘Wat is het heerlijk weer,’ zeide zij, ‘en wat doet het
den mensch goed buiten te zijn. Soms zou men zoo verlangen alle politiek te vergeten
en slechts voor de eenvoudige plichten van het landleven te arbeiden. U kent het
Parijsche leven niet, U weet niet, wat U tegemoet gaat,’ en hoofdschuddend zag zij
met een glimlach naar hem op, toen hij daar te paard zat, eerbiedig luisterend naar
haar woorden. ‘Maar, niet waar, als de Revolutie roept, dan kan men haar stem geen
weerstand bieden, en U hebt gelijk, dat U gaat, want onze tijd is niet gemaakt, om
rustig aan den haard te blijven zitten. Alleen, mon cher D u b r a y s o t , vergeet niet,
dat niet Parijs alleen moet deelen in de voorrechten van de Revolutie. Hier in 't Zuiden
moeten de nieuwere begrippen ook doordringen, hier heeft men ook mannen noodig,
die denken, zooals U.’
Een blos van genoegen vloog over zijn jong gezicht, omdat zij hem rekende tot
de ware mannen der Revolutie, tot de mannen, die zij hoogachtte, en vroolijk klonk
zijn stem, toen hij antwoordde: ‘Als de Republiek daar is en de wijze wetten worden
gemaakt, mevrouw, dan kom ik terug in het land van Beaujolais, en leer de menschen,
wat die nieuwe wetten beteekenen, en sticht mij hier een eigen haard, en leef te
midden van een gelukkige, welgestelde, ontwikkelde bevolking, genietend van de
werken des vredes - maar nu eerst, moet ik te Parijs mijn lessen gaan leeren.’ ‘Ja,’
lachte zij.
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De klink van het tuinpoortje werd opgelicht en zij keerde zich om.
‘E u d o r a ’, riep zij, ‘kom hier’.
Een kind van 10 à 11 jaar in een vrij lange witte jurk, met korte mouwen en een
witte fichu, kwam nader om den bezoeker te begroeten. Zij had blonde krullen, die
op haar schouders neervielen, en grijze oogen onder bruine wimpers. Daar lag iets
wonderlijk stijfs en afgemetens in de wijze waarop zij den hoffelijken groet van
R a y m o n d D u b r a y s o t ontving. Deze nam spoedig afscheid. Hij verzocht zijn
eerbiedige groeten over te brengen aan mijnheer R o l a n d , die voor eenige dagen
naar Lyon was1), en reed toen weg, terwijl mevrouw R o l a n d met een moederlijk
gebaar haar hand legde op E u d o r a 's schouder en met haar naar binnen ging. Het
was het uur voor de Italiaansche les. Zijzelf onderwees haar dochtertje. Voorbeeldig
als zij in al haar plichten wilde zijn, was zij het ook in haar moederlijke zorgen,
welbedacht, welbewust, philosophisch, zeker als Cornelia, de moeder der
G r a c c h e n , sprekende, dat zij geen kostbaarder versierselen kende dan haar kind,
maar ook geestdriftig bewonderend een Brutus, die zijn zonen opofferde aan zijn
plicht jegens de Republiek.
R a y m o n d d u B r a y s o t was edelman van geboorte; door het verval van zijn
geslacht en de bekrompen omstandigheden, waarin hij was opgegroeid, een
notarisklerk geworden. D u b r a y s o t spelde hij zijn naam seder 1789. De gelijkheid
van den mensch was toen afgekondigd en met vreugde had hij de twee deelen van
zijn naam doen versmelten tot een geheel, het nieuwe tijdperk waardig! Zijn vader
had hij vroeg verloren. Met zijn moeder, die een dochter was van een armen advocaat
uit Lyon, had hij tot zijn achttiende jaar in een klein buitenhuis bij Villefranche
gewoond. Na haren dood - drie jaar geleden - had hij het verkocht, omdat er schulden
te betalen waren, en de kleine wijngaard toch weinig opbracht. Een vriend van zijn

1) Door deze stad was R o l a n d destijds als bijzonder afgevaardigde naar Parijs gezonden.
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vader, tevens zijn peetoom, R i c h a r d C r a m a r d van Vigneclose, had hem toen
de plaats bij den ouden notaris te Thésée bezorgd. De man had er zijn eigen plannen
mee. Als de notaris stierf, moest R a y m o n d hem opvolgen. Hij zou dan alle zaken
uit de buurt van Thésée in handen hebben en dit kon hem niet anders dan voordeel
opbrengen, wanneer hij eenmaal meester van Vigneclose werd, want R i c h a r d
C r a m a r d had maar één kind, een dochter, en hij had haar voor den zoon van zijn
vriend bestemd. Dwingen deed hij het huwelijk niet. Het sprak voor hem eenvoudig
vanzelf, dat het plaats zou hebben - en voorloopig was er geen haast bij. Hij was nog
jong en krachtig genoeg om zijn eigen goederen te beheeren en B a b e t t e was
nauwlijks zeventien jaar oud.
Daarom, toen het notariaat van Thésée, na den dood van den ouden notaris, verviel,
en R a y m o n d besloot het voorstel van zijn oom L e b l a n c aan te nemen, ontving
hij deze tijding met zijn gewone goedgehumeurdheid en klopte den jongen man op
de schouders met de woorden: ‘Wel, mijn vriend, doe wat je hart begeert. Geen beter
middel om je van je revolutionaire liefhebberijen te genezen, dan eens persoonlijk
met je vrienden kennis te gaan maken’.
R a y m o n d had glimlachend het hoofd geschud. Daar was geen verbittering
tusschen hen beiden ontstaan om verschil van politieke meening. R i c h a r d
C r a m a r d was tegen de revolutie, niet omdat hij royaliste, noch omdat hij geloovig
Catholiek was, maar omdat hij het de grootst mogelijke dwaasheid vond, het volk
opstand te prediken, terwijl alleen de ijzeren vuist van den meester het binnen de
perken kon houden, en hij lachte hartelijk om de vrijheidsidealen, die R a y m o n d
D u b r a y s o t vervulden en in vervoering brachten.
‘Als het maar niet bij je opkomt, die dwaasheden aan mijn boeren te leeren’, voegde
hij er meestal aan toe, en R a y m o n d had het goedmoedig gelaten. De Revolutie
had den steun van de landlieden uit Beaujolais ook niet noodig, om te zegevieren,
en later zouden zij toch met alle anderen (als bij verrassing!) deelen in de voorrechten
der
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republikeinsche wetgeving. Trouwens de nieuwe denkbeelden drongen toch wel
door. R i c h a r d C r a m a r d merkte het op en het hinderde hem. Hij lachte er nu
niet meer zoo hartelijk om, en toen R a y m o n d na zijn bezoek aan mevrouw
R o l a n d , de groote zonnige binnenplaats van de boerderij kwam binnenrijden, beet
zijn peetoom hem toe: ‘Alle revolutionairen moesten gehangen worden. Daar zijn
weer twee kasteelen in le Limousin verbrand’.
‘Natuurlijk, 't is te betreuren, die ongeregeldheden’, antwoordde de jonge man
met waardigheid ‘maar zij komen in alle overgangstijdperken voor. U begrijpt, dat
wanneer wij de Republiek eenmaal gesticht hebben, wij ook wel de orde en de wetten
zullen handhaven’.
‘Ik hoop dan voor hen, dat zij in dat overgangstijdperk niet hier komen’ - zeide
R i c h a r d C r a m a r d met een driftige flikkering in zijn staal-blauwe oogen - ‘de
eerste, die ongevraagd de poort durft binnenkomen, zal - wees daarvan verzekerd op minder aangename manier met le sieur C r a m a r d kennis maken’.
En R a y m o n d een onderzoekenden blik werpend op dat harde, van de zon
verbrande gezicht onder den driekanten steekhoed, en op die forsche gestalte in lange
jas en rijlaarzen, R a y m o n d twijfelde er niet aan.
Het was zijn afscheidsbezoek op Vigneclose - heel kort en haastig, omdat hij dien
avond nog in Beaujeu wilde zijn. Verder nam hij den weg over Mâcon, Chalons,
Dijon en Troyes. Deze reis naar Parijs was lang voor die dagen, maar er werd veel
gereisd en de diligencedienst was uitstekend geregeld. R i c h a r d C r a m a r d had
daarom nooit eenig bezwaar in het vertrek van zijn petekind gezien; doch, nu het
oogenblik van weggaan daar was, miste hij zijn gewone opgewektheid.
‘En vergeet niet, R a y m o n d ’ - herhaalde hij dringend - ‘vergeet niet, dat je mij
gezegd hebt, dat je niet voor goed naar Parijs ging. Je moet je er niet vestigen. Op
Vigneclose is je eerste plaats. B a b e t t e en ik hebben recht op je; vergeet dat niet’.
‘Neen, mon parrain, en ik zal geregeld tijding sturen’.
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Hij liet de binnenplaats met de ganzen, kippen en varkens achter zich, reed de donkere
poort uit, waarboven de duiventil was, en sloeg de laan in, die langs den tuin voerde.
B a b e t t e had hij niet gezien. Hij ging dan ook vroeger weg dan de afspraak was
geweest. Maar hij zou haar tegemoet rijden. Zij was de WelEerwaarde Moeder van
het vrouwenklooster op gaan zoeken en zijn weg leidde dien kant uit. Bij den zonnigen
wijngaardmuur herkende hij in de verte haar tengere gestalte in den vrij korten, rood
en wit gestreepten rok, de witte schort voor en den witten halsdoek om, en de groote
witte muts op, met den gepijpten uitstaanden rand. Zoo vroolijk kon haar rond
gezichtje hem hieronder door tegenlachen. Maar de laatste weken had het bijzonder
ernstig gezien.
B a b e t t e herkende hem ook. Daar was ook niemand in 't geheele land van
Beaujolais die zoo recht te paard zat, aan wien de gladde blauwe rijjas en de losse
kanten das zoo goed stonden.
‘B a b e t t e ’ zeide hij verwijtend, toen hij voor haar stond, ‘Ik ben al op Vigneclose
geweest. Waarom ben je zoo laat?’
‘Ik dacht, dat je zou blijven voor het avondeten’, antwoordde zij, de donkere oogen
bijna somber naar hem opslaande: ‘ik had al je vruchtentaart voor je gebakken. Moet
je nu al weg?’
‘Ja, ik vertrek morgen ochtend heel vroeg uit Beaujeu. Het spijt mij wel, B a b e t t e ,
dat ik hier van allen afscheid moet nemen’ - de strakheid van haar gezichtje trof hem,
en hij wilde haar toonen, dat hij ook niet ongevoelig was - ‘en ik zal dikwijls naar
jou en je vader verlangen, en ik hoop niet, dat je denkt, dat Vigneclose mij
onverschillig is geworden, maar, zie je, wij leven in een grooten tijd, waarin gehandeld
moet worden, wij moeten op de hoogte van alles blijven en meeleven, het is geen
tijd, om rustig aan den haard te blijven zitten, daar is hij veel te onrustig voor’.
‘Maar het zijn de revolutionairen zelf, die hem onrustig maken’, zeide B a b e t t e
onwillig. ‘Zij verbranden de kas-
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teelen, en willen de geestelijkheid verjagen en nemen den Koning gevangen’.
‘De anderen willen ons niet toelaten de slechte toestanden te veranderen, en je
weet heel goed, B a b e t t e , dat daarom de revolutie is, om alles te verbeteren. Hebt
je dan nooit gehoord, wat ik met je vader besprak?’
Met haar had hij die dingen nooit besproken.
Wat had B a b e t t e met politiek te maken? Maar als hij met zijn peetoom praatte,
zat zij er dikwijls bij, stil te spinnen of te breien.
Zij had dan ook menig gesprek gevolgd en altijd had het haar toegeschenen, dat
hij edelmoediger en rechtvaardiger was dan haar vader.
Zij dacht hieraan, en zweeg.
‘En je weet ook,’ vervolgde hij, ‘dat de revolutionairen niet slecht zijn. Denk eens
aan mevrouw R o l a n d . Zij ook is voor de revolutie, en je weet, hoe goed zij is en
hoe knap, en hoeveel de arme menschen van haar houden. Zij wil de vrijheid voor
iedereen, en dat willen wij ook, B a b e t t e . Wij gaan goede wijze wetten instellen
en iedereen gelukkiger en beter maken.’
‘Monsieur le curé zegt, dat het niet helpen zal,’ antwoordde B a b e t t e
binnensmond. ‘Zoolang de menschen slecht zijn, helpt het niet.’
‘Monsieur le curé weet er niets van, maar monsieur le curé wil wel graag zijn
invloed en zijn geld houden, en daarom is hij tegen alle veranderingen, die hem
nadeel konden brengen.’
B a b e t t e dacht aan de zorgen, die monsieur le curé had over zijn armen, en aan
de versleten soutane, die hij droeg. Hij had niet veel aan zijn geld.
‘En als hij het zoo goed weet, dan moet hij maar een middel vinden, om de
toestanden te verbeteren. Hij deed dan wel goed, iets nieuws te bedenken, want tot
nu toe heeft zijn leer niet veel uitgericht.’
Het bloed vloog naar B a b e t t e 's wangen. Zij had een groot kinderlijk geloof en
zij voelde zich gekrenkt. Hij bemerkte het, en stak haar de hand toe.
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‘Ik had zoo niet tot je moeten spreken, je kunt het ook niet begrijpen, kleintje,’ zeide
hij met een teederen glimlach, ‘en we moeten niet bij ons afscheid kibbelen. Vergeet
me niet, B a b e t t e , want ik zal je ook niet vergeten, en als ik terugkom, dan bak je
weer de vruchtentaart voor me, en luister naar al het merkwaardige en moois, dat ik
te vertellen zal hebben.’
Zij trachtte te glimlachen, zooals hij, maar 't ging haar moeielijk af, en haar zwarte
oogen stonden strak van de ingehouden tranen.
Hij sprong te paard; hij reikte haar nogmaals de hand, zijn blauwe oogen straalden
van vriendelijkheid en zachtheid.
‘Vergeet me niet, B a b e t t e , en groet je vader nogeens van mij, en 't ga je goed,
kleintje, 't ga je goed!’
O! hoe kon het haar goed gaan, als hij er niet was?
Hij reed weg; bij de kromming van den hollen weg zag hij nog eenmaal om en
wuifde haar toe. Toen verdween hij.
Zij was nu alleen, op den steenachtigen weg langs den wijngaardmuur. De zon,
die naar het westen daalde, scheen erop, en 't was er heel warm, maar B a b e t t e
ging er toch zitten, op een steenhoop, en keek denkend voor zich uit. Zij schreide
niet. Eenvoudig en kinderlijk als zij was, omdat zij weinig van de wereld had gezien
- bezat zij aan d'anderen kant een wonderlijke zelfbeheersching. Zij had haar moeder
vroeg verloren; van haar kinderjaren af had zij zich beschouwd gezien als de
toekomstige vrouwe van Vigneclose, en reeds op haar dertiende jaar na het overlijden
eener oude getrouwe dienstbode, had zij de zorgen van de huishouding op zich
genomen. Het had haar een zekere waardigheid gegeven.
De zon scheen op het witte kerkje in het dal, en deed het kruis op den toren
schitteren. B a b e t t e keek ernaar. Zoo dikwijls had zij zich voorgesteld, hoe het zijn
zou als zij eens trouwde, want hoewel R a y m o n d D u b r a y s o t nooit een woord
van liefde tot haar gesproken had, zoo had zij toch dikwijls gedroomd, dat het eenmaal
daartoe komen zou - hoe vroolijk zou de bruidsstoet dalen naar het dorp; daar zouden
bloemen gestrooid worden voor haar
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voet, en de kerk zou zoo vol zijn en de koorknapen zouden zoo blijde zingen met
hun luide jongensstemmen. Zij zou op Vigneclose blijven; zij zou er zijn, zooals haar
moeder - maar die was zoo jong gestorven, arme moeder - en haar grootmoeder, en
overgrootmoeder, vreedzaam aan den eigen haard, waarom zij ook niet? - Zij steunde
haar kin in haar handen en keek ernstiger dan ooit: Was het heusch waar, dat de tijden
van geluk voorbij waren, dat er nu geen rust zou zijn, misschien voor lange jaren?
De velden lagen daar om haar, zooals altijd, en de lucht was zoo blauw, en de zon
scheen zoo koesterend op wijngaarden en bosschen, en... Tranen kwamen op in haar
oogen, zonder dat zij ze terug kon dringen. Hoe zij dacht, het hielp toch niets, het
kon toch niet meer zijn als vroeger, de tijden van vrede waren voorbij. ‘Het is omdat
de menschen zondig zijn,’ had monsieur le curé gezegd, ‘omdat zij Gods geboden
niet opvolgen.’ En dat was B a b e t t e heel duidelijk, want als de rijken en machtigen
hun ondergeschikten hadden liefgehad, en deze hunnen heeren onderdanig en trouw
waren geweest, zoo was het niet gebeurd. Maar nu was alles uit. De zon scheen op
de huizen en de wijngaarden waren vol druiven, maar de tijd om rustig te genieten
was voorbij.
B a b e t t e stond langzaam op. Zij kon hier toch niet altijd blijven droomen, en
met loomen tred sloeg zij het pad in, dat tusschen den wijngaard en den
kloostertuinmuur voerde. Eentonig liep deze door, totdat in 't midden de rechte lijn
door een poortje werd verbroken, een laag diep poortje, waarboven een crucifix, en
hieronder in 't Fransch het opschrift: Wat is 't, dat Ik meer was schuldig Mijnen
wijngaard te doen, en dat Ik hem niet heb gedaan?’ Het was als een klacht
uitgesproken door dien pijnlijken mond, vóórdat het moede hoofd neerzonk op de
borst, en B a b e t t e , terwijl zij doorliep, had wel kunnen schreien van verdriet. Wat
was er niet aan Gods wijngaard gedaan? en nog zeide iemand als R a y m o n d
D u b r a y s o t dat het Christendom waardeloos was; en de menschen gingen hun
gang alsof er nooit een offer was gebracht. Dit was ook

Onze Eeuw. Jaargang 4

222
de oorzaak van de revolutie. Daar was zooveel onrecht ontstaan, en dat moest nu
verbeterd worden; daarvoor was R a y m o n d ook weggegaan. Zij zag den boomgaard
van Vigneclose om den hoek van den weg. ‘Ik moet daar blijven,’ dacht zij, ‘om
voor mijn vader en de huishouding te zorgen. Ik kan niet anders doen, dan daar
wachten, totdat hij terugkomt.’ Als hij terugkwam, zouden de nieuwe wetten er
misschien zijn, maar dan ook de koning afgezet en de geestelijkheid verjaagd.
B a b e t t e 's hart was vol onrust, wat was goed? en wat was kwaad? ‘Ik zal bidden,’
dacht zij toen, ‘om te doen, wat God wil. Ik kan niet anders doen, dan bidden en
wachten, dan bidden en wachten.’
Door de laan langs den tuin ging zij naar huis. 't Was er koel en vochtig; de eerste
dorre blaren lagen op den grond. Uit de binnenplaats had de zon zich teruggetrokken,
maar 't was er nog warm; op een plankje van de duiventil zat een duif te kirren; de
kippen gingen op stok en B a b e t t e zag ze één voor één in het poortje verdwijnen,
de haan voorop. Toen besteeg zij de stoep van het woonhuis en ging in de
schemerdonkere keuken het avondeten klaar zetten voor haar vader, en in 't midden
van de tafel plaatste zij de lievelingstaart van R a y m o n d D u b r a y s o t .
R a y m o n d gebruikte zijn avondeten dien avond in de herberg ‘Les Trois Cloches’
te Beaujeu; en hij praatte over politiek met den herbergier, en dronk met hem een
glas landwijn op het welslagen der revolutie, en vroolijk klonk het gerinkel der glazen
in de lage keuken, waar een paar waskaarsen op koperen blakers de rookerige ruimte
verlichtten, en onder de donkere schouw de laatste roode gloed van het houtvuur
wegkwijnde. De moeder van den waard zat hierbij te breien. Zij ging nooit naar bed,
vóór haar zoon en de gasten zich hadden teruggetrokken. Zij was vroeg weduwe
geweest, had jaren lang de herberg gehouden en 't was altijd goed gegaan.
Hij was druk en vroolijk, de jonge waard. Hij was niet lang geleden getrouwd met
het mooiste meisje uit Beaujeu, zijn zaken gingen voorspoedig, en in het volle
bewustzijn
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een gevulde geldkist te bezitten, en kelders vol wijn, en kasten vol kleeren, vertelde
hij luid lachend van de armoede van den adel, die niet genoeg had om te eten, en
toch met zulk een waardigheid in zijn karossen kwam aangereden, om in Les Trois
Cloches uit te spannen, en voor wien hij dan stond: buigend en chapeau bas!
‘J e a n ’, zeide zijn moeder kortaf, doorbreiend.
Hij zag haar aan, en zij maakte met haar hoofd een beweging naar de deur.
Een kleine man, met een bult en een wonderlijk groot hoofd, stond te luisteren.
Het was de stalknecht. R a y m o n d herkende hem, omdat hij zijn paard had
weggeleid.
De waard maakte een driftige beweging: ‘Wat doe je daar? weg! je hebt hier niets
te maken’ en de kleine man verdween.
De waard keerde zich lachend naar zijn gast. Hij was niet boos. Hij was veel te
goed gestemd, om boos te zijn. Hij had driftig gesproken, om zijn moeder te
gehoorzamen.
‘Een sieraad der menschheid, niet waar?’ zeide hij. ‘Hij is eerst smidsjongen bij
mijn oom geweest en nu is hij hier voor de paarden. Uitstekend voor zijn werk! 't Is
een vondeling, niemand weet, wie hij is en vanwaar hij komt. Hij is door een arme
vrouw, hier uit de buurt opgevoed, meer slaag dan eten gehad. Ik zeg altijd, dat het
zeker een duivel is, die ineens uit de onderwereld is opgekomen! Door zijn uiterlijk
zou men het heusch gelooven.’
En hij lachte, en R a y m o n d lachte ook. Hij ook was zoo vroolijk gestemd. De
reis naar Parijs lag voor hem. Hij zou de groote stad zien, hij zou in de volle drukte
komen, hij zou meeleven, meestrijden, mee overwinnen in dezen grooten tijd!
Acht dagen later vierde hij feest in de hoofdstad. Daar waren 's avonds illuminaties
in les Champs Elysées om de aanneming van de constitutie, die den 1sten Oct. in
werking zou treden, en met zijn oom en tante L e b l a n c en twee kinderen, ging hij
uit, om te kijken. Sedert vele dagen leefde Parijs in feeststemming, en hetzelfde
gevoel
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had R a y m o n d aangegrepen. Met tevredenheid luisterde hij naar zijn oom.
‘Wij hebben alle reden vol hoop te zijn,’ zeide deze. ‘De Constitutie is aangenomen,
er is amnestie verleend voor de revolutionaire ongeregeldheden; wat voorbij is, is
voorbij. Wij beginnen een nieuw tijdperk. De koning heeft door de gevangenneming
bij Varennes wel geleerd hoe machtig het volk is en zal nu dus de volkspartij wel
naar de oogen zien. Zoo heeft ieder zijn zin, en moet iedereen tevreden zijn. De
revolutionairen kunnen hun nieuwe idee's doorzetten; de royalisten behouden hun
koning.’
‘Ik heb vanmorgen den koning gezien’, zei de kleine A d r i e n . ‘Hij reed in zijn
karos en de nieuwe garde reed om hem heen.
‘Maar u heeft hem nooit gezien?’ met zekere minachting om de weinige ervaring
van zijn neef.
‘Le Cousin R a y m o n d komt kersversch uit de provincie; hij is nog geen twee
dagen hier, A d r i e n ’ zeide J o s e p h L e b l a n c met een glimlach zijn langen neef
opnemend. Hij vond hem echt provinciaalsch met zijn steek en gladde, rondgesneden
rokjas, maar dan toch een gentilhomme de province, en hoewel in den nacht van 4
Aug. 1789 door de Assemblée Nationale de gelijkheid van den mensch luide was
afgekondigd, zoo vond hij het toch aangenamer dat zijn neef hem aan een
gentilhomme herinnerde, dan aan een homme du peuple. Hijzelf droeg vol gewicht
den effen zwarten rok met den geplooiden en gesteven witten jabot, en den ronden
zwarten hoed, die eenvoudige, sobere kleeding, die het karakter der ware
revolutiemannen moest weergeven, van revolutiemannen zooals Wa s h i n g t o n en
F r a n k l i n , die de ideaalrepubliek hadden weten te stichten.
't Was druk en vol in de straten. Vrouwen in losse kleeding à la lévite, à la juive
met reuzenhoeden of mutsen, mannen met smalle hooge hoeden, sluike haren en
lange wandelstokken, zware carossen met livreiknechten, alles drong en woelde
dooreen in de schaars verlichte straten, waar de lantarens bengelden aan ijzeren
armen, zooals van
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een uithangbord. Deze had het volk reeds onder brullende juichkreten als galg
gebruikt, en door menige straat had het bloed reeds gevloeid, maar wat voorbij was,
was voorbij en men ging een nieuw tijdperk beginnen. Een langgerekt hoera klonk
in de verte, toen de Leblancs met de menigte op de Champ-Elysées kwamen en bij
het licht der illuminatie zagen zij een karos langzaam wegrijden.
‘Le roi et la reine!’ zeide de kleine A d r i e n opgewonden, ‘zij gaan zeker naar
het paleis terug.’ En zich snel omkeerende: ‘Vader, mag ik met neef R a y m o n d
gaan kijken?’
‘Als je kunt,’ antwoordde J o s e p h L e b l a n c , zijn verhit breed gezicht met een
rood zijden zakdoek afvegend.
‘O zeker!’ Het kind zat op den schouder van zijn neef en door aanwijzingen toonde
hij hem den weg, maar 't was niet noodig, de geheele menigte stroomde naar de
Tuilerieën, om den koning en de koningin te zien.
De hooge ramen van het paleis waren helder verlicht, en het volk wachtte, dat
iemand zich zou vertoonen.
‘La reine,’ zeide A d r i e n opeens, zich oprichtend. ‘la reine et le petit dauphin.’
Met een schok keek R a y m o n d voor zich uit. In een der ramen stond de hooge
schoone gestalte van M a r i e A n t o i n e t t e , en de kleine jongen stond voor haar
op de vensterbank. Het volk juichte, en het kind wuifde met zijn handje. Hij droeg
zijn haar tot in zijn hals, en geplooide lubben uit zijn mouwen.
Zij was maar une étourdie, en le dauphin maar een gewone jongen, maar natuur
is sterker dan de leer, en de natuur der oude royalistische B r a y s o t s liet zich ditmaal
niet dwingen. R a y m o n d greep naar zijn steek, en hij zwaaide ermee.
‘Vive la reine!’ schreeuwde hij met die honderden andere stemmen. ‘Vive le
dauphin! Vive le dauphin!’
‘Kijk, achter u,’ zeide A d r i e n halfluid, toen de gestalten voor het raam verdwenen
waren, en de menigte uiteen ging: ‘daar is J é r ô m e S o l ook.’
R a y m o n d zag om. J é r ô m e S o l was de klerk van
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zijn oom, en hij had hem dien morgen ontmoet. Onder uit den rand van den slappen
vilten hoed zagen de scherpe oogen hem onderzoekend aan, en op zijn
vriendschappelijken hoofdknik, keerde de jonge man zich af, kortaf groetend, en
volgde de menigte.
‘Hij is zeer revolutionair,’ zeide A d r i e n afkeurend.
‘Maar dat is niet verkeerd van hem,’ antwoordde R a y m o n d , het neefje
paedagogisch willend terechtwijzen: ‘dat zijn wij allen.’
‘Maar hij is heel anders.’ Op een toon, alsof hij dacht: je weet er niets van. ‘Vader
zegt, dat hij een echte Jacobijn is en de eerste zou zijn, om iemand aan de lanterne
op te hangen. Vader dùrft hem niet wegsturen.’
‘Ik denk, dat je vader hem niet wil wegsturen. Hij moet een zeer goede klerk zijn.’
Hoe moest er ooit verbroedering ontstaan, als de kinderen reeds hun medeburgers
naar hun politieke meening beoordeelden? ‘Wij moeten alle menschen, die verbetering
willen, eerbiedigen, al denken wij niet precies hetzelfde.’
‘Ik zal het vader wel eens vragen,’ antwoordde het neefje niet overtuigd.
‘De een is wat meer revolutionair dan de ander,’ vervolgde R a y m o n d zijn
redeneering in zichzelve, ‘de eene zal het koningschap niet toejuichen, de andere
wel. We meenen het toch even goed. En 't was heel natuurlijk, dat ik op dit
verbroederingsfeest de koningin en den dauphin heb toegejuicht, 't was heel goed
zelfs... 't zou misschien zelfs verkeerd zijn geweest als ik het gelaten had...’
Maar J é r ô m e S o l had hem toen waarschijnlijk gezien, en J é r ô m e S o l had
hem misschien niet begrepen.
‘'t Was een mooi feest gisteren,’ zeide hij tot hem, toen hij hem den volgenden
dag op het kantoor zag.
J é r ô m e S o l , die bezig was een ganzenveer tot een pen te versnijden, bleef zijn
smal geelbleek gezicht op zijn werk gebogen houden. ‘Vondt U?’ vroeg hij.
‘Ja, iedereen scheen tevreden. Natuurlijk zouden wij, revolutionairen, het anders
willen hebben. Een republiek, is wel het beste. Maar als het niet anders kan, moet
men
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roeien met de riemen, die men heeft. Als de misstanden maar worden weggenomen.’
‘Ja,’ antwoordde J é r ô m e S o l zijn mes in zijn zak stekend, ‘wij zullen zien.’
Zij zouden zien.
En zij zagen dien winter de grootste verwarring ontstaan. Geen partij wilde
toegeven; de zevenhonderd vijf en veertig parlementsleden waren verdeeld en konden
niets doen, gebonden door reglementen; geruchten van bloedige ongeregeldheden
in de provincie bereikten de hoofdstad, tal van menschen verlieten het land, oorlog
met Oostenrijk werd verwacht, de zaken van J o s e p h L e b l a n c dreigden in de
war te geraken. In R a y m o n d s hart rees het hinderlijke vermoeden, dat toch waarlijk
alles nog verkeerd kon gaan, toen op den morgen van den 24sten Maart de benoemingen
bekend werden van ministers behoorende tot de patriottische partij. Verheugd
begroette hij J é r ô m e S o l . ‘Uitnemende keuzen zijn gedaan!’ zeide hij
opgewonden. ‘Voor binnenlandsche zaken R o l a n d d e l a P l a t i è r e . Ik ken
hem. Een geleerde, een knappe man!’
‘Ja, dat heb ik ook gehoord,’ antwoordde J é r ô m e S o l bedaard. ‘Wij zullen
zien.’
Ongeduldig haalde R a y m o n d de schouders op.
‘Revolutionairen als S o l zijn nooit tevreden,’ redeneerde hij bij zichzelve, toen
hij eenige dagen later, voor zijn spiegel staande, zorgvuldig zijn kleurige zijden das
plooide in de openhangende overjas, naar de nieuwe Engelsche mode voorzien van
drie schouderkragen. Hij was wel tevreden. Hij ging dien middag R o l a n d zijn
gelukwenschen aanbieden; hij zou met personen uit de regeeringskringen in aanraking
komen, en toen hij op de zonnige straat trad, droeg zijn jong gezicht de oude vroolijke
uitdrukking. Op den hoek zag hij J é r ô m e S o l , die praatte met een jong meisje.
Iets teers en bleeks viel van haar op, en een paar groote kinderoogen, die onder uit
de wijde muts vragend opzagen naar J é r ô m e S o l s vriendelijk glimlachend gezicht.
Zóó had R a y m o n d hem nog nooit gezien; en toen beiden arm in arm de naaste
straat ingeslagen
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hadden, keerde hij zich vroolijk af: ‘De wereld is toch overal en altijd hetzelfde,’
zeide hij met lachende oogen, en even dacht hij aan B a b e t t e .
Sedert December waren de R o l a n d s in Parijs, zich wijdend aan de studie, en
zeer teruggetrokken levend in een appartement van de rue Saint Jacques. Zij zouden
n u verhuizen naar het groote Hotel, dat door de N e c k e r s bewoond was geweest,
en waar vroeger Calonne de salons met verguldsel, en lichtkronen, en venetiaansche
spiegels had versierd. De verandering zou groot zijn, maar op mevrouw R o l a n d
oefende zij geen invloed uit.
Na de eenzame jeugd van een eenig kind, opgegroeid in een eenvoudige burgerlijke
omgeving, haar geest door diepe studies en philosophische overdenkingen gevoed,
na den dood harer moeder een moeilijken tijd doormakende met haar vader, die niet
veel deugde, zijn graveerwerk verwaarloosde en hen beiden tot armoede bracht, op
haar vijf-en-twintigste jaar de vrouw geworden van een wijsgeer, die twintig jaar
ouder was, had M a r i e J e a n n e R o l a n d , née P h l i p o n veel dingen overdacht
en wist zij die met philosophische kalmte naar waarde te schatten.
Zij was altijd als een koningin geweest: weelde maakte geen indruk op haar,
evenmin als op R o l a n d zelf, een lange magere man, bijna kaal, met het gezicht
van een geleerde, die naar het schitterende hof ging als ‘un Quaker endimanché’ in
zeer eenvoudige kleeding, met sluik haar en een ronden hoed, en zonder gespen op
zijn schoenen. Den eersten keer veroorzaakte het een opschudding. Mevrouw
R o l a n d vertelde het lachend aan R a y m o n d D u b r a y s o t .
‘Mijn man en D u m o u r i e z gingen de antichambre door. De verschillende lakeien
wisselden verbaasde blikken, eindelijk trad de opper-ceremoniemeester op
D u m o u r i e z toe, en nam hem ter zijde. Hij zag bepaald verontrust en zijn
wenkbauwen waren gefronst. ‘Maar!’ zeide hij met een schuinen blik op de schoenen
van mijnheer R o l a n d ‘mijnheer heeft geen gespen op zijn schoenen’, ‘o mijnheer!’
antwoordde D u m o u r i e z in volle ernst. ‘Nu is alles verloren.’
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R a y m o n d D u b r a y s o t lachte hartelijk. Ware het verhaal door zijn bekoorlijke
gastvrouw in omgekeerden zin gedaan, om iemand te bespotten, die niet door de
etiquette zijn waardigheid wist op te houden, hij zou even hartelijk gelachen hebben.
Voor hem ging de zaak niet zoo diep als voor haar.
‘Ja, het was goed geantwoord’ zeide zij, ‘natuurlijk, die lakeien en
ceremoniemeesters, die hun bestaan aan de etiquette te danken hebben, gelooven,
dat het heil van den Staat van haar afhangt, haar afschaffen is den Staat doen vallen.’
Zij zuchtte. Zij zag nadenkend met iets als een schaduw in haar heldere oogen, en
R a y m o n d D u b r a y s o t begreep opeens dat zij erom treurde, dat een Staat daarvan
kon afhangen, en dat zij in gedachten Frankrijk en dat hof met zijn overdadige weelde
en overdreven vormen vergeleek met Frankrijk als republiek, waar alle vormen
waardig en eenvoudig zouden zijn, een republiek, zooals de Grieken en Romeinen
hadden gekend, zooals de Amerikanen hadden gesticht, haar ideaal reeds in haar
jeugd.
Gedurende bijna drie weken, schreef mevrouw R o l a n d in haar mémoires, ‘heb
ik gezien dat R o l a n d en C l a v i è r e ’ (minister van finantiën) zeer ingenomen
waren met den koning en dat zij zich verheugden over den goeden keer, die nu de
zaken gingen nemen. Vier maal per week was er zitting van den ministerraad, de
ministers brachten dan hun ontwerpen ter teekening aan den koning. Deze las
couranten, vele engelsche, praatte over reizen, over de gewoonten van andere landen,
vroeg de ministers naar hun persoonlijke belangen, onderhield R o l a n d over zijn
letterkundige werken, lachte om de anecdoten van D u m o u r i e z , knap officier,
geestig en lichtzinnig, zeer gezien aan het hof. Daar werd geen aanteekening gehouden
van de besprekingen van de vergaderingen, daar was zelfs geen secretaris. De zitting
van den ministerraad werd een café waar men zich vermaakte met babbelpraatjes.’
Toen besloten de ministers een brief aan den koning te richten, waarin zij hun
ontslag vroegen, zoo Zijne Maje-
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steit er niet toe besluiten kon met alle kracht de Constitutie te handhaven en haar te
doen zegevieren, de constitutie, die het Fransche volk zichzelf had verschaft, die de
koning had aangenomen, en die nu door het talmen der regeering voor de ontevredenen
in een slecht daglicht werd gesteld. Het was, in waarheid, om den koning te dwingen
zich uit te spreken, om aan het geheele volk te toonen wat het aan Zijne Majesteit
had.
‘Ik schreef den veelbesproken brief,’ zegt Mevrouw R o l a n d . ‘De gewoonte een
studieleven te leiden, had mij in den arbeid van mijn man doen deelen, zoolang hij
als particulier leefde, en toen hij minister werd, bemoeide ik mij niet met de
administratie, maar was er sprake van een circulaire, van een belangrijk schrijven
voor het publiek, dan spraken wij er samen over, vertrouwelijk zooals wij de gewoonte
hadden met elkander om te gaan, en vervuld met zijn denkbeelden, gevoed met de
mijne, nam ik de pen op, want tot schrijven had ik meer tijd dan hij. Zonder mij zou
R o l a n d geen minder goed administrateur zijn geweest; zijn ijver, zijn kennis zijn
wel van hem, evenals zijn eerlijkheid; met mij heeft hij meer opzien verwekt, omdat
ik in zijn geschriften legde die mengeling van kracht en zachtheid, van het gezag des
verstands en de bekoring van het gevoel, die misschien alleen behooren aan een
gevoelige vrouw met een gezond verstand.’
De ministers kregen hun ontslag.1) Twee weken later waren de appartementen van
de L e b l a n c s gesloten en zat de koopman met vrouw en kinderen in Engeland,
‘om er de zomermaanden bij een schoonzuster door te brengen,’ zooals hij met
waardige onverschilligheid aan J é r ô m e S o l had gezegd. ‘Monsieur D u b r a y s o t
zou op 't kantoor blijven, en hij, S o l , kon iederen dag komen. Alleen het was een
slappe tijd, en er zou misschien niet veel te doen zijn.’
‘Neen, dat denk ik ook,’ had J é r ô m e S o l geantwoord, en even had een spottende
schittering in zijn slimme oogen geschenen.

1) 13 Juni 1792.
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R a y m o n d bleef. Zijn oom, om het ontslag van de ministers de hevigste oproeren
verwachtend, door de tijdingen over de komst van den Oostenrijkschen vijand in
zùlk een angst gebracht, dat hij nauwlijks in staat was zijn zaken te regelen, had hem
gevraagd voorloopig te blijven. Zelf zijn leven voor zijn zaken wagen, kon hij niet,
maar ze geheel opgeven ook niet. Men kon toch nooit weten, of de tijden niet gunstiger
werden. Trouwens hij dwong zijn neef niet te blijven. Hij vroeg het van hem als een
vriendendienst, en de jonge man had dadelijk toegestemd. Hij wenschte volstrekt
niet Parijs te verlaten, nu alles erop wees, dat er een uitbarsting moest komen, want
zoo kon de toestand niet blijven. Daarbij voelde hij zich vrij. De zaken van zijn oom
hadden niets te beteekenen. Hij bezocht veel de R o l a n d s , die weder als particulieren
leefden en hem in kennis hadden gebracht met D e l a u r e , redacteur van le
Thermomètre du jour, voor welk blad hij nu geregeld schreef. Mochten echter de
tijdingen over de komst van den vijand dringender worden, hij zou misschien als
vrijwilliger uittrekken. Intusschen vierde hij het nationale jaarfeest voor den val van
de Bastille mee, zag onder de toejuichingen van het volk de fédérés uit Brest de stad
binnenkomen, en begroette geestdriftig de Marseillais, die bestoven en vuil de straten
doortrokken, met schorre stemmen hun lied zingend:
‘Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé!
Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé.’

Om dezen neer te halen waren zij uit het Zuiden gekomen, dien langen weg door
Frankrijk heen - en hij zou neergehaald worden, en de dag van roem zou in vollen
luister aanbreken, en iedereen zou gelukkig zijn.
Ook R a y m o n d vervulden deze gedachten, toen hij op een warmen
Augustusmiddag door de achterbuurten van Parijs dwaalde, en vuile kinderen en in
lompen gehulde vrouwen hem somber en achterdochtig aangluurden, niet begrijpend,
wie die welgekleede jonge man kon zijn, die zoo
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blijmoedig over de hoopen vuilnis en de modderpoelen van de straat heenstapte.
Immers hij zag de ellende wel, maar Parijs ging de hoofdstad worden van een
republiek, en hoe kan men zich die anders droomen dan met ruime pleinen en statige
witte gebouwen, badend in de volle zon, onder een effen blauwe lucht?
Hij zag op, langs de sombere hooge huizen, en voor een raam op een eerste
verdieping ontdekte hij plotseling een hem welbekend gezicht. ‘Tiens, S o l ,’ zeide
hij verrast, zich meteen herinnerend, dat deze hier moest wonen.
J é r ô m e S o l zag hem ook, en beantwoordde zijn groet.
Hij bedacht zich even. ‘Ik kom boven,’ riep hij hem toe: ‘ontvangt U?’
De andere knikte toestemmend. Door den donkeren gang en op de krakende trap
zocht R a y m o n d D u b r a y s o t al tastend zijn weg. J é r ô m e S o l was niet meer
op het kantoor geweest na het vertrek van zijn chef, behalve, onverwacht, op een
morgen, om een boek te halen, dat hij meende achtergelaten te hebben. 't Was een
voorwendsel geweest. Hij was uit nieuwsgierigheid gegaan, om te zien of mijnheer
D u b r a y s o t werkelijk gebleven was.
‘Hoe maakt u het?’ zeide R a y m o n d hartelijk, toen hij de lage kale kamer
binnentrad. ‘Wat is het warm! ik ben blij dat ik wat uit kan rusten.’ Hij legde zijn
langen wandelstok en zijn lichtkleurigen, suikerbroodvormigen hoed op de ongeverfde
tafel en nam plaats op de houten bank bij het raam alsof hij zich in den salon van
mevrouw R o l a n d bevond. J é r ô m e S o l keek hem aan, zooals men een kind aan
zou zien, dat men aardig vindt. Hij vond het altijd vermakelijk wanneer hij bemerkte,
hoe mijnheer d u B r a y s o t trachtte te doen, alsof zij volkomen gelijk waren - alsof
hij ook behoorde tot het volk, terwijl hij toch maar ‘un aristocrate’ was.
‘'t Is geen mooie wandeling, die U u heeft uitgekozen,’ antwoordde hij wat ruw.
‘Neen. Het is schandelijk, zooals deze buurt is verwaarloosd. 't Wordt hoog tijd,
dat er verbetering komt. Gelukkig, dat die niet meer veraf behoeft te zijn.’
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‘O ja?’ zeide J é r ô m e S o l droog, in onverschillige houding leunend tegen de tafel.
Natuurlijk, dacht R a y m o n d , 't is weer niet gocd.
‘Maar we zijn immers midden in de revolutie’, antwoordde hij ongeduldig, ‘en
we zullen overwinnen. Dat weet u zeer goed. 't Koningschap is niets meer. De
R o l a n d s zijn ook vol hoop, dat de republiek spoedig daar zal zijn.’
‘Waarin zij de eerste plaats zullen bekleeden. 't Is zeer begrijpelijk, dat zij er zoo
op hopen. Zij zullen wel een zeer schoone en wijze wetgeving instellen, als die ook
maar geen “rebelles et mécontens” maakt, zooals van de Constitutie staat in den brief
van R o l a n d aan den koning.’1)
Zijn sluwe oogen gloeiden en op zijn magere geelbleeke wangen teekende zich
een scherpe blos af.
‘'t Is verbazend slecht van die “mécontens”’ vervolgde hij smalend, ‘'t is zeer
verkeerd van ons, dat wij de Constitutie niet goedkeuren. 't Is: “l'anarchie dont
gémissent les bons citoyens.” Wij zijn geen “bons citoyens.” Toen zij opstonden
tegen het koningschap was het goed, maar nu wij tegen hen opstaan!’
Flauw drong de vraag zich op bij R a y m o n d : als één deel van het volk mocht
opstaan en zijn denkbeelden doen zegevieren, waarom dan niet het andere? wie had
recht dat tegen te houden? waar was het gezag?
‘Wij moeten ons naar elkander schikken,’ antwoordde hij snel: ‘anders zou er
nooit vrede kunnen zijn en dan moeten wij samenwerken.’
‘Samenwerken, samenwerken,’ herhaalde J é r ô m e S o l verachtelijk, ‘en als ons
doel niet hetzelfde is?’
En toen op geheel anderen toon: ‘Maar laat ons daarover zwijgen. Wat deed u hier
in deze buurt. Had u een boodschap voor mij?’
‘Neen, dat niet. Het was mooi weer en ik wandelde van de eene straat in de andere,
en zag u toen hier zitten.’ Hij keek al pratend de kamer rond met haar lage planken

1) R o l a n d zond een copie van zijn brief aan de Assemblée Nationale, die dezen liet drukken
en overal verspreiden.
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zoldering en haar afgebrokkelde witgekalkte muren, en boven het slordige ledikant,
tusschen een verweerden spiegel en een kapstok, zag hij een viool met een strijkstok
hangen.
Tiens,’ zeide hij, ‘speelt u ook viool?’
J é r ô m e S o l verliet de tafel en ging het instrument halen: ‘Ja,’ zeide hij, ‘'t is
een oud goed soort, wilt u haar eens zien?’
Hij bracht het zijn bezoeker. Deze bekeek glimlachend een houtskoolschets, die
vlak bij hem hing, tusschen de twee ramen: onder een groote geplooide muts een fijn
meisjesprofiel met een opgewipt kinnetje en het groote kinderoog vragend onschuldig
opgeslagen.
Het gezicht van J é r ô m e S o l kreeg iets straks.
R a y m o n d keerde zich met lachende oogen naar hem om: ‘Ik heb u eens met
haar op straat gezien,’ zeide hij vroolijk, ‘niet waar, zij is uw fiancée?’
‘Ja,’ klonk het koel, ‘maar zij is dood.’
Het bloed vloog R a y m o n d naar de wangen zooals bij iemand, die een
onhandigheid heeft gezegd.
‘O,’ zeide hij getroffen, ‘al lang?’
‘Twee maanden ongeveer; ziek geweest van gebrek. Zij is nooit sterk geweest.
‘Maar ik dacht, dat u deze viool wilde zien. Wilt u haar eens probeeren?’
Bijna werktuigelijk nam R a y m o n d het instrument aan, tokkelde even aan de
snaren, draaide de sleutels aan, en den strijkstok aannemend, stond hij op, om te
spelen.
Wat zou hij spelen? hier in deze armoedige kamer, met het uitzicht in die vuile
benauwde straat, terwijl zijn gedachten vervuld waren met dat jonge meisje, met
haar kindergezicht, zij die zoo jong was gestorven van gebrek en maar zoo kort de
liefde had gekend.
Langzaam bracht hij de viool onder zijn kin en begon toen zacht te spelen een
liedje uit het land van Beaujolais, dat handelde over het afscheid van een jongen
krijgsman van zijn bruid, een liedje, dat iedere boerejongen daarginds wist te fluiten
en ieder meisje wist te zingen, en dat zoo dikwijls in de zonnige wijngaarden
weerklonk, als de tijd voor druivenlezen daar was en allen samen aan 't werk
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waren, en zoo weemoedig herhaalde de viool het eentonige zangerige wijsje en zoo
dringend keerde telkens het refrein terug, dat in woorden luidde:
Ma mie! ma mie!
‘O! ne m'oublie.’

J é r ô m e S o l met zijn scheef toegeknoopte bruinkleurige rokjas, zonder das en
zonder jabot, en met zijn ongekamde sluike haren, J é r ô m e S o l stond met zijn
handen in zijn zak te luisteren, volkomen tevreden. Hij hield van muziek, hij hield
van zijn viool, en het deed hem aangenaam aan haar door iemand te hooren bespelen,
die er verstand van had.
Vragend keerde het refrein terug. Ditmaal dacht hij er over na en toen trof het
hem, welk een teeder en weemoedig wijsje het eigenlijk was. Een spotlach lichtte
even in zijn oogen, en op zijn bleeke wangen teekende plotseling weer driftig die
scherpe blos zich af.
‘Geef hier,’ zeide hij zijn hand uitstrekkend naar de viool, zoodra de laatste streken
waren gespeeld. ‘Ik wil ook eens spelen. U doet het heel goed en de viool heeft een
mooien klank onder uw handen, maar de melodie was niet goed gekozen.’
‘Zoo iets had u moeten spelen, wacht maar’, terwijl hij de sleutels vaster draaide;
en toen krassend, met forsche streken, niet zonder talent, begon hij de Marseillaise
te spelen. 't Was alsof de viool schreeuwde, zoo knarste de strijkstok over de snaren,
zoo ruw klonk het, en die wilde tonen drongen door op straat, beneden viel plotseling
een schorre vrouwenstem in, en toen ook, schreeuwerig een paar hooge
kinderstemmen.
‘Marchons! marchons! qu'un sang impur abreuve nos sillons.’

J é r ô m e S o l 's oogen gloeiden. Hij speelde, hij speelde, telkens weder beginnend,
en toen bij het einde van het vierde couplet, hield hij plotseling op, en veegde met
een driftige beweging zijn verhit voorhoofd af, de sluike haren naar achteren werpend.
‘Zie!’ zeide hij opgewonden, ‘dàt had u moeten spelen.
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Daar luisteren zij naar. Hoor maar,’ want enkele stemmen weerklonken nog, trachtend
te zingen zonder leiding. ‘De tijd is voorbij voor die zoetsappige droomliedjes van
u. Die tijd is er trouwens voor ons nooit geweest. Wij hebben nooit kunnen droomen:...
dat hebben alleen de aristocraten kunnen doen. Als wij hem hadden gekend, dan was
zij, zij, die ik liefhad, zij, niet van gebrek gestorven, dan was haar zuster niet
mishandeld in het huis, waar zij diende, dan was mijn vader niet onschuldig in de
gevangenis opgesloten. Ik was nog klein. Ik zag hem weggesleept worden. Ik heb
hem nooit teruggezien, hij is nooit teruggekeerd en toen de Bastille is ingenomen
hebben wij hem niet gevonden. Ook niet zijn lijk. Zij hebben hem vermoord. Of hij
is dood gehongerd, al jaren geleden.’ Hijgend, in stooterige zinnen sprak hij. ‘Wij
hebben nooit een goeden tijd gekend; en daarom willen we hem nu kennen, en nu
zullen de aristocraten in den modder worden gesleurd, en gesleept, en getrapt.’ Even
hield hij op.
R a y m o n d bleef zwijgen.
‘Daar zijn er,’ vervolgde hij minachtend, ‘die zeggen dat de tijden veranderen en
dat we maar nog wat geduld moeten hebben, en dan praten ze samen en maken mooie
wetten, maar wij hebben nu te veel leed opgekropt, onze kelen zijn toegeschroefd
van de gesmoorde snikken en onze oogen brandend van de ingehouden tranen, de
mijne zijn zelfs niet vochtig geworden toen ik haar,’ met een blik naar het teere
meisjesgezicht, ‘zag liggen bleek en stijf op haar stroo, met ingevallen wangen en
diep gezonken oogen, 't was natuurlijk, vond ik, zooveel anderen gingen er van gebrek
dood, waarom zij niet? en nu, nu zou ik wel willen weten, welke wet de pijn kon
wegnemen die hier brandt?’ en hij sloeg op zijn borst met zijn vuist, alsof hij een
rede hield ten aanhoore van het geheele volk.
Langzaam al luisterend, nam R a y m o n d zijn hoogen hoed en zijn wandelstok
van de tafel. Hij ging heen, niet uit protest, noch uit vrees, maar omdat hij niets wist
tegen te spreken, en J é r ô m e S o l las de pijnlijke verwondering op zijn jong,
nadenkend gezicht.
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‘O ja,’ zeide hij schamper, ‘daar zijn er, die het goed meenen, zooals u bijvoorbeeld,
maar 't is te laat nu. Als zij ons hadden willen helpen, hadden zij eerder moeten
komen. Als zij nu komen, is het te laat. Ga het hun maar zeggen,’ en hij sprong naar
de deur om die met spottende beleefdheid te openen, ‘gaat u al die mooie praatjesen wettenmakers maar zeggen, dat zij nu te laat zijn.’
‘Goeden avond,’ antwoordde R a y m o n d vriendelijk, zooals men opgewekt
afscheid neemt van een goeden kennis. Hij zette den hoogen hoed op zijn sierlijk
opgemaakt lichtbruine haar, dat als een pruik gepoeierd over zijn ooren tot op het
boord van zijn groenen rok, krulde en golfde, en stommelde al tastend de donkere
trap af. Denkend liep hij de benauwde achterbuurt uit, en toen hij op de hoogte van
het paleis was gekomen en zich mengde onder de elegante wandelaars, die van het
schoone zomerweer genoten, had hij alle philosophische antwoorden bedacht, die
hij J é r ô m e S o l had moeten geven, en het ergerde hem, dat hij ze niet bijtijds had
gevonden.
Maar meteen, diep in zijn hart, rees de twijfel, of het wel iets had kunnen uitwerken
en de vraag hinderde hem, of de werkelijkheid niet alleen niet was naar het
droombeeld der wijsgeeren, maar of zij het wel ooit zou worden - niet omdat eenige
banden de menschen belemmerden, want die werden verbroken, - maar omdat de
menschen niet wilden.
Eenige avonden later ging hij naar de R o l a n d s . Er broeide iets in het woelige
Parijs. Men voelde het, en hij voelde het ook, en hij verlangde ernaar er met
gelijkdenkenden over te spreken. Misschien wisten zijn vrienden iets. Maar wat
zouden zij eigenlijk kunnen weten? Terwijl zij de plannen van hun eigen partij
ontwierpen en bespraken, werden er misschien evenveel tegenplannen door andere
partijen in andere gedeelten van Parijs gesmeed.
De R o l a n d s waren alleen thuis, en ontvingen hem hartelijk.
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Met een glimlach en een bevallig handgebaar wenkte mevrouw R o l a n d hem bij
haar tafel, waarover een landkaart uitgespreid was, die zij bestudeerde. Het was de
kaart van Frankrijk; een streep had het land in een noordelijk en zuidelijk deel
gescheiden.
‘Zie,’ zeide zij levendig, ‘dat zijn onze laatste luchtkasteelen. Als het hof door de
hulp der Oostenrijkers het noorden met Parijs onderwerpt dan willen wij in het zuiden
de republiek stichten. Maar 't zijn geen luchtkasteelen meer, 't zijn vaste plannen!
Wij hebben alles al besproken. Mijnheer S e r v a n 1) heeft alle verdedigingsmiddelen
nagegaan, alle posities aangewezen. Wij weten al tal van menschen in de verschillende
plaatsen, op wie wij zouden kunnen rekenen. O! het is een mooi plan! Ergens, ergens
moet toch de ware vrijheid kunnen bloeien,’ en al het vuur, al de verheven hartstocht
van haar aard lag in haar oogen en op haar bekoorlijk gelaat. Zij was heel mooi toen,
met dien verhoogden blos op haar wangen, het donkere haar krullend en golvend om
haar hoog voorhoofd en in bevallige lokken neervallend op haar witte fichu.
Het plan scheen R a y m o n d zeer aannemelijk toe. Zijn hart trok naar het Zuiden.
‘Het zou veel beter gaan,’ zeide hij. ‘Het Zuiden is niet zoo verdeeld. Hier in Parijs
zijn zooveel partijen.’
‘Juist, juist, dat zeide B a r b a r o u x ook. De geest in het Zuiden moet uitstekend
zijn. Weet u,’ op meer nadenkenden toon, ‘dat B a r b a r o u x hier niet meer geweest
is, nadat U hem hier ontmoette?’
‘O neen?’ Hij had er den jongen afgevaardigde van Marseilles eens gezien,
B a r b a r o u x , bekend om zijn schoonheid en zijn geestdriftige liefde voor de
Revolutie.
‘En vroeger kwam hij zooveel. Maar wij vermoeden, mijn man en ik, dat hij zijn
eigen plannen heeft, die hij niet bekend wilde maken. Bij het heengaan zeide hij ons,
dat wij zijn gevoelens jegens ons niet moesten beoordeelen naar zijn afwezigheid,
maar dat hij wegbleef, om ons niet

1) Minister van Oorlog in het Ministerie R o l a n d .
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te compromitteeren. Wij hebben natuurlijk niet op een nadere uitlegging
aangedrongen, zoo intiem zijn wij niet. Maar dat hij iets doende is, is zeker. Dikwijls
ook, wanneer wij spraken over onze republiek in 't zuiden, heeft hij ons glimlachend
gezegd: ‘Dat zal onze laatste toevlucht zijn, maar mijn Marseillais zullen wel zorgen,
dat wij die niet noodig zullen hebben.’
‘Wat denkt u dan?’ vroeg R a y m o n d vol belangstelling.
‘Dat hij een opstand wil bewerken. Heel waarschijnlijk tenminste.’
‘Tegen het hof?’
‘Ja, zeker. Waarom niet? Het hof neemt al zijn maatregelen, om ons met
Oostenrijksche hulp te onderwerpen. Misschien is het om zich te verdedigen. Maar
die verdediging is noodig geworden, doordat hetzelf den aanval heeft uitgelokt.
Waarom hebben de koning en de koningspartij de constitutie niet gehandhaafd?
Hadden zij het gedaan, dan had alles nog goed kunnen gaan.’
Ook hier was het te laat geworden.
Toen R a y m o n d om halftien naar zijn kamer terugkeerde, was alles rustig, zoo
'n stille, zoele zomeravond, dat men diep ademhalend, verlangt naar de velden en de
bosschen. Alle huizen waren reeds gesloten; en hol klonken zijn voetstappen in de
verlaten, donkere straten.
Hij begaf zich vroeg te bed. Hij was moe en viel spoedig in slaap. Plotseling, na
anderhalf uur misschien, werd hij wakker. 't Was donker om hem heen. De klokken
luidden. Luid kleppend, dof brommend, vlug beierend klonken zij dooreen, dan vèr
af, dan dichtbij. Toen tromgeroffel, eentonig, alarmwekkend rommelend door de
naaste straat, snelle voetstappen klotsend op de keien.
‘Klep, klep, klep,’ begon nu ook de klok vlak bij.
Ook in 't huis zelf klonken stemmen, en er werd geloopen op de trap.
Haastig ontstak hij een kaars en keek op zijn horloge. 't Was iets over twaalven.
Toen sprong hij uit bed, en kleedde zich snel om uit te gaan, en te zien, wat er
gaande was.
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't Was de nacht van den 10den Augustus 1792. Toen de grauwe dageraad aanbrak
roffelde de trom en luidden de klokken nog en toen de volle morgen daar was,
veroverde het volk de Tuilleriën, en nam zijn Koningshuis gevangen.
Maar elf maanden geleden had het het verbroederingsfeest gevierd en voor het
paleis het ‘leve de koning’ uitgeschreeuwd.
(Slot volgt.)
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Toscaansche steden
Door Mr. S. Muller Fz.
II.
San Gimignano.
Toen wij het kleine station van Poggibonsi uittraden, verhief zich van alle kanten
een luid geschreeuw. Twintig koetsiers stonden overeind op de voorbanken hunner
kleine rijtuigjes, zwaaiden met hunne zweepen en gaven in onverstaanbare uitroepen
hunne begeerte te kennen om ons - de eenige prooi, die de trein hun gebracht had naar San Gimignano te voeren. Ongunstig uitziende kerels, die het begrijpelijk
maakten, dat ons reisboek het landvolk in de buurt van Siena weinig vertrouwbaar
noemde; maar wier pogingen om ons te verschalken vruchteloos waren, nu de
onverbiddelijke wet van vraag en aanbod zoozeer in hun nadeel was. Eenmaal op
weg, en dus buiten bereik van concurrenten, trachtte onze uitverkorene wel zijne
schade in te halen; maar ons hardnekkig stilzwijgen, dat beter dan gebrekkig
Italiaansch onze minachting voor zijne beweringen vertolkte, deed hem ten slotte
afhouden en zuchtend berusten in het eenmaal getroffen accoord.
Een vriendelijke weg tusschen de bergen leidt naar
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het hooggelegen San Gimignano, en de stilte van de Zondagsrust leende aan het
liefelijke landschap eene bijzondere charme. Al van verre zagen wij de ‘belle torri’
van het stadje hoog op een berg, en toen de sterk stijgende weg ons daar had gebracht,
vonden wij op de met boomen beplante Piazzale Cavour voor de poort de halve
bevolking genoegelijk op de banken zitten, genietend van de rust en de ruimte buiten
de benauwde straten. Onze rijweg ging buiten om de vestingwerken der stad, langs
de vervallen muren, met hunne torens en bolwerken neerziende op verre heuvels en
glooiende vlakten, donker en nevelig, zelfs in de koesterende warmte van de
middagzon. Eene tweede stadspoort liet ons binnen in eene nauwe hobbelige
achterstraat: daar stonden wij voor het ons aanbevolen hotel II leone bianco.
Was het niet de natuuronderzoeker Haeckel, die beweerde, dat dieren op
uithangborden altijd logementen aankondigen, uitmuntend door solieden eenvoud?
Welnu, de groote Duitscher bleek ook nu weder goed gezien te hebben, want onze
witte leeuw behoorde tot de goedige huisdieren. Gehuisvest in een oud paleis (palazzo
Tinacci), dat gesticht heette door een befaamden bisschop van Narni, was de
koninklijke bewoner der woestijn met de weidsche huizinge achteruitgegaan: beiden
waren geëindigd met zich te acclimatiseeren in de kleinsteedsche achterbuurt. De
inrichting der vertrekken beantwoordde geenszins aan de fraaie gothieke vensters,
die ze verlichtten. En onze leeuw bleek slechts ééne vorstelijke eigenschap
overgehouden te hebben: vriendelijkheid. Maar juist daardoor ontwapende hij ons.
Wij keken wel wat ontsteld in de twee eenige logeerkamers, die elk in twee groote
ledikanten gezellig nachtverblijf boden aan vier personen. Het schrale diner kon ons
wel niet in verrukking brengen. Maar de gade van den eigenaar - eene Italiaansche
met de sporen eener zeldzame schoonheid in haar schitterend blank teint en haar
vollen zwarten haartooi-bediende aan tafel, en zij vroeg zóó eenvoudig, als zij ons
de spijzen reikte, die zij zelve bereid had: ‘Sono buone?’ En zij informeerde aan
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het slot van het eenvoudige maal zóó trouwhartig: ‘Contento?’ dat wij niet voor haar
in vriendelijkheid wilden onderdoen en ons gaarne tevreden verklaarden.
Een zonderling klein stadje is San Gimignano. Eene hoofdstraat, welker gebouwen
- van Italiaansch standpunt gezien - getuigen van eenige welvaart en eenig streven
naar netheid. Hier en daar een oud vervallen paleis; een onderstuk van eene
romaansche kerk, dienst doende als tuinmuur; een verkleurd fresco op eene muur;
plotseling in een schilderachtig hoekje eene hooge en donkere oude poort. En dan
de markt, klein en vol typische gebouwen, aan alle zijden omgeven door groote
vierkante zwarte torens, die de lucht verduisteren en hoekig en streng de wacht
houden om het pleintje. Dan weder eene zware donkere boog, en de hoofdstraat
vervolgt haren loop tot aan de stadspoort, die weder leidt naar buiten, naar het groene
veld.
Deze straat is de hartader der stad. Maar parallel daarmede loopen twee of drie
andere straatjes, stiller, armoediger, meer vervallen: lange wegen, doodstil en schel
verlicht, waar olijfboomen gluren over vervallen tuinmuren, waar één hond alleen
staat in de zon midden op den weg, treurig en verveeld, totdat onze nadering hem
traag doet voortstappen één huis verder, waar hij weder ophoudt, te loom zelfs om
te gaan liggen. Of straatjes, duister tusschen hooge rechte muren, waar vrouwen
eenzaam zitten in donkere openingen zonder deuren, stil en somber, toch gelukkig
door de weelde van het niets doen. Stille pleintjes met groote waterputten in het
midden, - steegjes en gangen, geleidend naar doellooze plaatsjes, - en tegenhangers
van Leiden's burg, waarin ruineuse boerderijen gehuisvest zijn met wat olijfboomen
en een veldje haver. Maar overal, als men naar boven ziet, de grauwe vierkante torens,
oprijzend naar boven in de heete donker blauwe lucht.
Waarom toch zijn deze huizen hier opeengehoopt, hoog in de bergen, in dit
afgelegen hoekje der aarde? Nu en dan ziet men wat wijn en wat landbouwprodukten
op wagens laden; overigens geschiedt er niets; er is ook geen
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reden, waarom hier iets geschieden zou. De menschen staan druk met elkaar te praten;
maar het blijkt niet, dat zij iets doen: wat zouden zij hier ook doen? Inderdaad schijnt
het stadje alleen te bestaan door de kracht der gewoonte; het blijft staan, omdat het
er eenmaal is en omdat het toeval er voortdurend een paar duizend Italianen doet
geboren worden, die elkaar helpen om in het leven te blijven en die in deze
menschlievende taak bezigheid vinden en levensdoel.
Wie ter wereld kwam er toe, zulk een stadje te stichten? En nog schijnt de
tegenwoordige stad important, vergeleken met hare middeleeuwsche voorgangster.
Want het oude San Gimignano moet een nog veel onbelangrijker, een onmogelijk
klein nest zijn geweest; men ziet het aan de oude muren, die nog overeind staan
midden in het stadje: grauwe brokken, half achter huizen verscholen, gewelfde gangen
en imposante poortgevaarten, zich verheffend in de hoofdstraat zelve. Want die
hoofdstraat ligt eigenlijk reeds in de buitenwijken, die voor en achter aan de kleine
kern der stad zijn gegroeid en die veel later - men zegt eerst door de Medici - zijn
ommuurd en versterkt met breede ronde torens. Zoo heeft het stadje, verdriedubbeld,
nu althans zeker belang gekregen. Maar de kern was het kleine vestinkje in de bergen;
daar verrijzen de hoofdkerk en het stadhuis, daar staan ook bijna al de ‘belle torri’,
die zoovele vreemdelingen lokken naar San Gimignano. Vooral de torens, die u, als
ge ze altijd weêr ziet op elk punt, beginnen te intrigeeren. Alleen het lokaalpatriottisme
der bewoners kan ze ‘schoon’ noemen: de hooge en breede vierkante schoorsteenen,
opgetrokken uit groote blokken grijzen steen, eene enkele maal uit baksteen, zonder
het allergeringste ornament en meestal ook zonder spoor van een dak, plotseling
oprijzend recht uit den grond en even plotseling eindigend in de lucht: ledige donkere
kokers, waarbinnen houten trappen of ladders geleiden naar eene platten op balkjes
rustenden steenen vloer, die de regen buitensluit. Er schijnt geen reden, waarom deze
vormlooze gebouwen hier oprijzen, geen reden
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waarom ze eindigen. Maar vroeger bestond die reden wel; relieken zijn het van een
voorbijgeganen tijd, toen San Gimignano druk was, woelig en onrustig, en toen de
bewoners iets geheel anders deden dan praten en karren beladen met
landbouwprodukten. Ziet gij die vierkante gaten, die op geregelde afstanden om de
torens loopen? Denk u rijen zware balken, uitstekend buiten die gaten; op die balken
houten galerijen, die rondloopen om de torens: dat was gewis hun middeleeuwsche
dos. En ziet gij verder op de muren der torens die spits toeloopende lijnen? dat zijn
de daklijnen van de paleizen, die zich eenmaal verhieven aan hun voet. De torens
waren de dragers der verdedigingsmiddelen, die de burgheer uitstak, hoog boven
zijne woning. Om deze stille wachters concentreerde zich vroeger het leven der stad,
hartstochtelijk en wild.
Twee torens aan de markt zijn de overblijfselen van de paleizen der Ardinghelli
en der Salvucci. Naast elkaar gevestigd aan het kleine pleintje, beloerden de grimmige
edellieden elkaar onafgebroken; elke dag gaf aan hunne jaloersche blikken nieuwe
aanleiding tot verbeten ergernis: heden een onbeduidend voorval bij de mis, morgen
eene ontmoeting op straat. Niemand kan zeggen, welke kleinigheid ten slotte
aanleiding gaf tot een gevecht; maar als het rumoer voorbij is, ligt het hoofd der
Salvucci stervend op de straat. Sedert dien onzaligen dag kent het palazzo Salvucci
geen rust; wraak moet genomen worden voor dezen hoon, wraak voor het doode
hoofd der familie. Eindelijk barst de veete uit. Zwart en dreigend staat daar de burg
der Ardinghelli. Alles is stil; de poort is dicht, de zware luiken gesloten, niets schijnt
zich daarbinnen te roeren. Maar in den toren, dien de burg uitsteekt naar omhoog, is
alles leven en beweging; binnen de houten galerijen, hoog in de lucht, hoort men
driftige geluiden. Buiten voor de poort en om de muren legert zich eene dreigende
menigte: dat zijn de Salvucci en hun aanhang, die wraak komen halen voor hun
verslagen stamhoofd. Zij rammeien op de hechte poortdeur en trachten ze open te
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loopen met zware balken. Maar plotseling stuiven zij uiteen: een groot steenblok,
van den toren geworpen, is gevallen midden in den hoop en heeft een groep der
aanvallers verpletterd. Een hagelbui van kleinere steenen volgt; brandende voorwerpen
vallen neder; pijlen worden geschoten uit de gesloten versterkingen hoog in de lucht,
waarbinnen de Ardinghelli zich verschanst hebben, onbereikbaar voor hunne vijanden.
Zoo woedt de kamp binnen het stadje, dat ademloos toeziet, onmachtig om het geweld
te stuiten. Maar eindelijk moet de poortdeur wijken; de aanvallers stormen naar
binnen. Weldra schijnt een rosse gloed door de luiken van het paleis; het dak brandt
en stort in; de hoog opflikkerende vlam bereikt zelfs de hooge galerijen van den
toren, die éen voor éen aangetast worden en knetterend neerstorten in den vuurpoel.
Als de morgen daagt, staan van het palazzo Ardinghelli alleen de vier muren overeind;
hoog daarboven steekt de toren uit, zwartgeblakerd en somber, vierkant en naakt,
beroofd van alles, wat hem gisteren nog zoo geducht maakte voor zijne aanvallers.
Dit is de geschiedenis van de twee torens aan de markt van San Gimignano. Nog
het tegenwoordige geslacht heeft de muren van het paleis gekend, overeindstaande
aan de markt; en nog altijd toont men de zwartgeblakerde plekken aan den toren, die
daarboven oprijst, naakt en doodsch. Niet moede worden de bewoners van het stadje
de legende te herhalen, die nog bij overlevering onder hen voortleeft; zij wijzen op
de ‘belle torri’, waarop zij trotsch zijn, en die, alle bij elkander gelegen binnen de
oude omwalling, 's avonds het pleintje duister maken en somber. Elf zijn er nog over;
vele zijn niet zeer lang geleden afgebroken; de overlevering verhaalt, dat er vroeger
72 geweest zijn. Weest trotsch op uwe torens, brave burgerij! maar dankt uwe
beschermheiligen, dat ge niet hebt moeten leven in het stadje, dat zich kon beroemen
op 72 zulke citadellen binnen zijne eigene muren!
Maar de burgers van San Gimignano, die zich zelven bewonderen als de
belangwekkende bewoners van het
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‘Pompei der middeleeuwen’, zijn trotsch op alles wat daar te vinden is. De Italiaansche
gedienstigheid stond bij ons in slechten reuk, en wij waren gewoon de hulp der ieder
oogenblik toeschietende burgers oneerbiediglijk in soldi te taxeeren. Maar te San
Gimignano is het ons gebeurd - eenig feit, dat vereeuwigd verdient te worden! - dat
een vriendelijke boekverkooper belangeloos aanbood, om ons den weg te wijzen
naar een paar merkwaardigheden, alleen ter eere van zijne stad, met naieve blijdschap
over de belangstelling, die wij toonden in haar verleden.
Recht over de twee zwarte torens verheft zich op het marktplein het stadhuis. Een
vierkant gebouw, van onderen in groote blokken steen, het jongere bovenstuk in
baksteen opgetrokken, gedekt door de gewone rij kanteelen; de kolommetjes in de
vensters vervangen door gewone ramen; een eenvoudige stoep en (natuurlijk!) een
zeer hooge vierkante toren: Florence's Palazzo vecchio, maar verburgerlijkt en
bedorven. Het is Zondag, een custode is dus niet te zien; maar de deur staat open.
Wij treden binnen en drentelen door de ledige zalen, de trap op en weer verder, totdat
wij in een afgelegen vertrek een oud mannetje vinden met een pijpje, gebogen over
een vergeeld register, die blijkbaar den Zondag gebruikt, om het achterstallige werk
van de week in te halen. Dadelijk is hij bereid ons den weg te wijzen, en hij geleidt
ons door eenige ledige bureaux, waar hij een venster opent. Wij zien neer op het
binnenplein van het Bargello: dezelfde pijlers en bogen, eene opene loggia dragend;
dezelfde groote trap, die een aardigen put overschaduwt; dezelfde wapens zelfs,
uitgehouwen in den wand. Maar de majesteit is verdwenen: het geheele gezicht is
getransponeerd in een anderen, veel huiselijker toonaard. De pijlers zijn vierkant en
onversierd; de loggia wordt gedragen door ronde houten staken, die een open dakstoel
ondersteunen; de muren bestaan uit vuilen gekalkten baksteen; de wapens zijn grof.
Toch met dat al is het pleintje pittoresk, op zijne wijze niet minder dan het imposante
Bargello.
Onze geleider geneert zich niet; hij slaakt eenige luide
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uitroepen, die weldra beantwoord worden: op de galerij van het pleintje vertoont
zich een ander oud mannetje, dat ons den weg zal wijzen. Met goedhartigen eenvoud
toont hij ons de groote raadzaal boven, waar een kolossaal fresco op den wand prijkt,
eene Madonna met heiligen, herinnerend aan het fresco in Siena's raadzaal, maar
minder voornaam, verwaarloosd bovendien en niet tot zijn recht komend in de
ordinaire omgeving. Eene lange tafel met vuile moderne stoelen voor de raadsleden,
terwijl toch tegen den zijwand prachtige intarsia-banken staan, vervuild helaas! en
gesprongen, door baldadige insnijdingen bedorven, dof en onoogelijk. Maar de plek
is historisch: in deze zaal heeft D a n t e den voet gezet! Te klein en te arm is de stad,
om het feit te releveeren door eerbiedige vereering van de plaats, gewijd door zulk
een gast. Maar toch, men is er trotsch op, den altissimo poeta geherbergd te hebben;
en het feit, dat in deze zaal zijne stem heeft geklonken, moest herdacht worden. Dus
hielp men zich op goedkoope wijze, door den gebruikelijken marmeren gedenksteen
in de muur. Maar, o ironie van het lot! men vergistte zich: niet gedachtig aan het feit,
dat het jaar destijds met 25 Maart begon, plaatste men den gedenksteen een jaar te
vroeg! Spotters merkten het op: wat zou men doen? Geen nood! Een jaar later vormt
zich opnieuw eene commissie, en ‘con Italiana solennità’ doet zij onvervaard naast
den gedenksteen een tweeden metselen in den geduldigen wand: niet te plechtig kon
het glorierijke feit worden herdacht! Nog blijft het daarbij niet: eenige jaren geleden
heeft koningin V i c t o r i a met twee harer dochters San Gimignano bezocht: een
gedenkplaat in den muur van het stadhuis houdt in eeuwige herinnering de
dankbaarheid der San Gimignaneezen voor de hooge eer van dit bezoek. En daarnaast
prijkt een vierde gedenksteen: ditmaal geldt het de volksstemming over Italië's
eenheid, merkwaardig zeker, maar voor San Gimignano niet belangrijker dan voor
honderd andere steden.... Ça ne finit pas! Maar zoo gaat het: zonder eenige grootspraak
en solennità leeft geen Italiaan!
Trotsch is men op al de eer, die het kleine plaatsje
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weervaart. Trotsch ook op de hoofdkerk, die zich verhe ft naast het stadhuis op een
hoogen steenen trap. Toch maakt zij daar geen schitterend figuur. Reeds hebben wij
kennis gemaakt met de slechte gewoonte der Italianen, om de gevels hunner kerken
te plakken los tegen het gebouw aan. Ook de gevel der kerk van San Gimignano is
aldus denkelijk wel niet ‘in de pen gebleven’; maar te weidsch opgezet, is hij toch
niet verder gekomen dan het papier. De zotte baksteenen muur, bestemd om de
sous-veste van dit monument te zijn, prijkt dus thans in volle lengte en breedte boven
aan den monumentalen steenen trap. Maar de burger van San Gimignano, van ouds
gewend aan de dwaze vertooning, is daarom niet minder gelukkig met zijne kerk dan
de burger van Siena met zijn marmeren Dom. En werkelijk, het gebouw, van binnen
geheel beschilderd met groote en importante fresco's, verdient zeer bepaald een
bezoek; elke Nederlandsche stad zou beroemd zijn door een dergelijk bezit. Maar
succes heeft ditmaal de brave burgerij toch niet: zooals het fresco in de raadzaal den
bezoeker tegenvalt, die uit Siena komt, zoo gevoelt hij, die zich heeft verzadigd aan
de fresco's der Florentijnsche kerken, weinig neiging meer om de minder fraaie
schilderingen der kerk van San Gimignano te bestudeeren.
Maar gaarne toch vergeven wij de burgerij, glimlachend over haar patriottisme de
clocher, hare ingenomenheid met hare stad. Wat wij niet vergeven is de onverklaarbare
omstandigheid, dat zij met misplaatste bescheidenheid zwijgt over het bekoorlijkste
plekje van hare stad: de fonte. Niet gemakkelijk is ze te vinden; maar ze beloont de
moeite van het zoeken. Achter in het stadje, aan het einde eener achterstraat, staat
de stadspoort, die er heen leidt: de Porta alla fonte. Een ruineuse boog met eene aan
de stadszijde opene bovenverdieping: de kapel van San Gimignano, wiens beeld
prijkt boven de buitenzijde der poort, waar zijne wondermacht in 1342 een aanval
der ballingen heeft afgeweerd. Treedt men naar buiten uit de enge straatjes, dan ziet
men op den voorgrond van het breede landschap de fonte liggen onder aan den sterk
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hellenden weg: vier verweerde romaansche, zes later aangebouwde gothieke bogen,
te zamen overspannend een grooten gewelfden waterbak. Verrukkelijk plekje! Boven
aan den steilen weg, dien wij afgedaald zijn, staat de hooge poort, zich aansluitend
bij den stadsmuur, die zich omwendt, verder naar boven. Ver beneden strekt zich de
heerlijke zonnige vlakte uit: blauwgroen, bezaaid met doorzichtige olijfboschjes en
omkransd door een zacht getinten bergketen. En het groote donkere reservoir met
zijne schilderachtige oude bogen welft zich boven het kristalheldere water, stroomend
uit de rotsen, die, half verborgen onder struikgewas, opstijgen naar den grauwen
afgebrokkelden stadsmuur.
Ook op den rustdag zijn hier vrouwen, in bontgekleurd kostuum met witte
hoofddoeken, bezig haar waschgoed te spoelen: donkerblauwe lappen en witte lakens,
die een oogenblik fel lichten in de zon, voordat zij verdwijnen onder het donkere
gewelf. Lustig plassen de vrouwen in het heldere water; witte geitjes spelen naast
haar in het gras. Als zij gereed zijn, pakken zij het waschgoed in groote platte manden,
die zij balanceeren op het hoofd; met lichten tred slaan zij een steil voetpad in, den
berg op, terwijl de geiten ze naspringen. Vroolijk keuvelend verwijderen zich de
groepjes, en nog lang vertoont zich haar kleurig silhouet vèr boven de grauwe
gewelven op de rotsen, totdat zij verdwijnen in eene opening van den stadsmuur.
Wij zien ze na, peinzend. Zooals deze vrouwen van San Gimignano hier bezig
zijn met haar huiselijk werk, zoo zijn ook hare voorgangsters bezig geweest, eeuwen
lang. Zeven of acht honderd jaar geleden hebben de vroede burgers hier hunne fonte
gesticht, en dagelijks hebben de nijvere handen hunner huisvrouwen zich daar
beziggehouden met hetzelfde werk. De Ardinghelli en de Salvucci zijn tot stof
vergaan; vergeten zijn hunne veeten en strijdleuzen, vervallen hunne burgen en
paleizen. De vroede magistraat, tot wien D a n t e zelf, als Florence's gezant, het
woord richtte, is vergeten. San Gimignano zelf is een landstadje in de bergen
geworden. Maar daarbinnen gaat
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het leven van het volk nog altijd zijnen gang, eentonig en onveranderlijk, dagelijks
herhalend zijn zelfden loop, - het volk, dat geene geschiedenis heeft.

Siena.
Vroolijk en gezellig, dat is de indruk, dien Siena op den bezoeker maakt. Vriendelijk
glimlachend ligt het stadje boven op een berg, hare drukke hoofdstraat, de Via Cavour,
uitspannend in wijden boog over den bergkam, en van daar telkens kleine smalle
steegjes uitzendend, die afdalen naar het belommerde groene ravijn aan zijn voet.
Jongere buitenwijken met witte villa's hebben zich genesteld op de vooruitspringende
verste uitloopers van den berg, en zien van daar met rustig welgevallen neer over de
wijde groene vlakte, die zich beneden uitstrekt, gestoofd door den warmen
zonneschijn.
Zoo is de eerste indruk. Maar krachtiger, duurzamer bekoring heeft de stad voor
hen, die er eenigen tijd vertoeven. Bogen kan zij op een roemrijk verleden, in de
geschiedenis als in de kunst. En dat verleden is niet dood; Siena's straten getuigen
er luide van bij elken stap, dien de reiziger doet: Siena is klein-Florence.
Den hoogsten top van den berg versiert de wit marmeren Dom, die Siena's kroon
is. Een wonderbaar heerlijk monument! Helder wit rijzen de marmeren wanden van
het reusachtige gebouw, ingelegd met kleurige steenplaten; het rijkste en fijnste
beeldhouwwerk omlijst de vensters; de gevel is één onafgebroken vlak van
ornamenten en figuren en beelden in marmer, wit glanzend in den helderen
zonneschijn, schitterend en rijk. Welk eene ongeloofelijke weelde! Welke schatten
heeft deze kleine stad ten koste gelegd aan dit ééne gebouw! Hoe heeft zij zóoveel
geld durven besteden, om dit gebouw altijd rijker en schooner te maken! In het begin
der 13e eeuw onderneemt de burgerij den bouw van eene reusachtige kathedraal,
imposant
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van verhoudingen, zeldzaam rijk van versiering. Eene eeuw lang bouwt zij voort aan
dit meesterwerk, waaraan haar hart hangt en waarvoor hare beurs zich steeds willig
opent. Bouwmeesters als de beroemde G i o v a n n i P i s a n o worden aangenomen;
zij sterven en worden vervangen door nieuwe; altijd door gaat het werk. In het begin
der 14e eeuw is het machtige gebouw gereed en begint men de prachtige gevels voor
het gebouw op te trekken. Eerst de achtergevel. Op den top van den berg was geene
plaats geweest voor het zich steeds meer uitbreidende gebouw; men heeft het koor
moeten uitbouwen op de helling, en binnen het muurwerk der fundeeringen heeft
men toen ruimte gevonden voor eene groote doopkapel onder het kerkkoor,
toegankelijk van uit de benedenstad. Doopkapel en koor te zamen zullen nu met een
gevel worden versierd.
Boven de rondboogige deuren van de drie vakken der doopkapel verheffen zich
de verdiepingen van den gevel. Eerst een breed fries met standbeelden, dan drie
rijkversierde spitsboogvensters; alleen het dak van het koor met het groote ronde
venster moet nu nog bedekt worden. Voortreffelijk is de gevel: rijk zonder overlading,
goed verdeeld, fraai van verhoudingen, logisch harmonieerend met de indeeling van
het gebouw, dat hij aankondigt en versiert. Siena was verrukt, terecht verrukt over
het nieuwe bouwwerk, in geestdrift ontvlamd voor den nieuwen bouwstijl. Want de
tijdgeest had zijn invloed doen gelden; een nieuwe, vreemde stijl had zijn stempel
gezet op den gevel: hij was gothiek. Maar de middeleeuwsche Italianen met hun
fijnen, ontwikkelden kunstzin bespeurden onmiddellijk, dat het nieuwe werk niet in
harmonie was met het oude, waartegen het slordig was aangeplakt. En hartstochtelijk,
geneigd tot overdrijving, zooals de Italianen zijn, huldigden zij den nieuwen stijl als
den eenig waren; het oude had afgedaan, afgedaan voor goed. Geene moeite, geene
kosten schenen te groot, om het nieuwe ideaal te verwezenlijken, - allerminst voor
Siena, dat nauwelijks eene halve eeuw geleden het groote Florence zelf bij Montaperto
had verslagen. Geen oogenblik aarzelt men: als de pas voltooide
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kathedraal niet meer beantwoordt aan de eischen van den schoonheidszin der burgerij,
dan moet zij vallen, al heeft het eene eeuw gekost haar te stichten. Onmiddellijk
wordt de hand geslagen aan een nieuwen bouw: de oude kathedraal zal slechts het
transept worden van de nieuwe, nog veel grootschere kerk, waarvan men aanstonds
ten zuiden van den ouden Dom het reusachtige schip begint te bouwen: een monument
in den nieuwen bouwstijl, rijker versierd nog dan de oude Dom.
Welk een volk! Welk een hartstocht voor het schoone! Welk eene offervaardigheid
voor het ideaal! Welk een kracht en een moed in de burgerij eener kleine stad, die
zóó groote werken aandurft en bereid is zich daarvoor de grootste opofferingen te
getroosten! Verbazing wekt het, maar bovenal - eerbied. Nog eene halve eeuw lang
gaat het reuzenwerk voort; de zuilen rijzen, heerlijk omlijste vensters worden
aangebracht in de hooge muren, eerlang overhuiven gewelven de machtige ruimte.
Dan komt er tegenspoed. Niet alle bouwmeesters waren bekwaam geweest voor
hunne grootsche taak: de fundeeringen bleken niet soliede of de verhoudingen niet
juist berekend; hoe het zij, er vertoonden zich verzakkingen. Een consult is noodig
om het kranke gebouw te redden. De ontboden deskundigen halen de schouders op,
raden tot afbraak der gewelven; sommigen spreken er van, de onderneming van meet
af aan opnieuw te beginnen; eene geheele eeuw schijnt nog noodig voor de voltooiïng
der plannen. Toen eindelijk ontzinkt der burgerij, geteisterd door den Zwarten dood,
die eenvierde deel der bevolking had weggemaaid, de moed. Het plan van den nieuwen
Dom wordt opgegeven; verlaten en troosteloos blijven de muren en pijlers van het
heerlijke gebouw staan naast Siena's Dom. Maar niet radeloos is de burgerij. Alle
kracht wordt besteed om den ouden Dom te voltooien; de wereldberoemde
witmarmeren westgevel verrijst in zijn wonderbaren rijkdom, getooid met ornamenten
en beelden zonder tal, overrijk, oogverblindend, verbijsterend.
Dit is de geschiedenis van den Dom van Siena. Belang-
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rijk, niet waar? Niet alleen omdat alles, wat zulk een gebouw betreft, ons interesseert;
maar ook als bijdrage tot de middeleeuwsche geschiedenis der onvolprezen
Italiaansche steden. Toch is dit niet alles: ook nog in een ander opzicht schijnt het
geval mij belangwekkend. Behaagt u de veel bewonderde gevel van Siena's Dom?
Niet blind zijt gij stellig voor de heerlijke details, voor het fraaie beeldhouwwerk;
maar behaagt u het geheel, het plan der façade? Drie deuren, allen even breed.
Daarboven een fries met beelden, doorbroken door een groot roosvenster, dat gevat
is in eene hinderlijke vierkante lijst, breeder dan de deur daaronder. Eindelijk een
driehoekig gevelvlak, geflankeerd door twee lagere driehoeken; alle hoog uitstekend
boven het platte dak der kerk, dat ze bestemd zijn aan te duiden. En als bekroning
vier zware pinakels, waarvan twee althans niet rijzig zijn, maar stomp.
Vergelijk dit plan eens met dat eener gothieke kathedraal uit het noorden; het
verschil springt in het oog. De deuren passen niet voor eene kerk met breed schip en
smalle zijbeuken, het bovendeel van den gevel niet bij het benedendeel. Geen eenheid
is er, geene omhoogstrevende lijnen, geen rust in het gewarrel der ornamenten. De
gevel is voor de kerk gebouwd, niet om haar op passende wijze af te sluiten, maar
om eene mooie façade te maken. Even goed, veel beter zou deze gevel kunnen staan
voor eene andere kerk, - even goed, veel beter zou deze bekroning geplaatst kunnen
worden op een ander onderstuk.
Welnu dan, indien dit zoo is, bewonder ik de offervaardige geestdrift van de 14e
eeuwsche burgerij van Siena voor de gothiek; maar ik begrijp die niet. Want mij
komt het voor, dat deze artistieke burgerij in den bouwstijl, dien zij met gejuich
inhaalde, alleen waardeerde den rijkdom der ornamenten, niet de logische,
harmonische ontwikkeling van lijnen en vormen, die hem toch onderscheidt. Ik
veroordeel niet, ik constateer; de fout der burgerij van Siena is die van al hare
tijdgenooten. Bijna nergens in Italië is de gothiek, van buiten ingevoerd, van harte
aanvaard; hare rijkste scheppingen in dit land blijven eene
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verzameling van schoone details. Veel nauwer dan elders sluit de in Italië zelve
geboren renaissance zich aan bij de oude inheemsche bouwwerken. Geen wonder
dus, dat de renaissance hier spoedig en zonder verzet werd aanvaard; want die
aanvaarding beteekende geene omwenteling, maar slechts ontwikkeling en verfijning.
Maar nog altijd staan wij voor den gevel van Siena's Dom: laat ons binnentreden!
Verrassend is de indruk. De geheele wit marmeren hal is gestreept met horizontale
zwart marmeren banden; naarmate de bouw vorderde, zijn zelfs de zwarte strepen,
die men bewonderde, dichter bijeen, drukker aangebracht. Een onrustig gewarrel
van zwarte en witte strepen, storend in eene kerk, hinderlijk bovenal bij de zuilen,
die den indruk behooren te geven van hoogte en soliditeit. Gelukkig tempert het
halfduister in de kerk den pijnlijken indruk: men gewent er aan. En dan komt men
geheel onder den machtigen invloed der heerlijke verhoudingen. Voornaam en slank
rijzen de zuilenrijen omhoog achter elkander; daarachter verheft zich het plechtige
koor, stil liggend in gedempt licht. En boven het breede transept welft zich een koepel,
gedragen door vier kolossale beelden van verguld brons boven in de hoeken van het
vierkant, wier baldakijnen vernuftig den overgang vormen naar het achtkant, dat
hoog en luchtig opstreeft naar het middelpunt van het gebouw.
De kerk is een museum; men verdwaalt tusschen de heerlijke scheppingen der
kunst. Ik noem het beroemde plaveisel en de fresco's der libreria. Het ontwerp van
het plaveisel was eene dwaasheid: hoe is iemand op den inval gekomen, om marmeren
schilderijen aan te brengen onder de voeten der kerkgangers? Het resultaat, dat bereikt
is, was met noodzakelijkheid te verwachten: aanvankelijk beschadiging en verslijting
der kunstwerken; dan vrees voor vernietiging en bedekking der fraaie medaillons
met eene houten vloer. Maar deze praktische overweging heeft het oude Siena koud
gelaten; het was weder eene nieuwe uitbarsting van weelde in de kunstminnende
stad, die niets ter wereld ontzag, waar het gold iets schoons tot stand te
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brengen. Want schoon en pakkend zijn de medaillons van de vloer: reusachtige
penteekeningen in strakke, sprekende lijnen, eenvoudig en voornaam, gekleurd in
vlakke tinten en zachte tonen, in harmonie met de kleur der kerk.
Heel anders zijn de fresco's. De libreria is gevestigd in eene groote lichte zaal naast
den Dom, omstreeks 1500 gesticht door een kardinaal uit het bekende Sieneesche
geslacht der Piccolomini, ter herinnering aan zijn oom, den beroemden paus E n e a
S i l v i o . In gesloten lessenaars langs de wanden worden daar de prachtig versierde
oude koorboeken der kerk bewaard; daarboven zijn de wanden geheel beschilderd
met groote fresco's, in levensgroote figuren tafereelen voorstellend uit E n e a
S i l v i o 's leven. Tafereelen, schitterend in frissche, heldere kleuren; want alleen
onder alle Italiaansche fresco's uit de middeleeuwen, hebben deze schilderingen hare
oude schitterende kleurenpracht behouden. Volkomen nieuw schijnen ze, eerst gisteren
aangebracht. Zóó dus hebben al de oude fresco's er eenmaal uitgezien, die wij
bewonderen in Italie's kerken! Leerzaam! Hoe is de indruk, dien deze volmaakt
geconserveerde meesterstukken op u maken? Prachtig, fraai van teekening, heerlijk
van kleur! maar.... Welnu, beken het maar, niet zóó mooi vindt gij ze als de oude
verkleurde fresco's van G h i r l a n d a j o , van G o z z o l i en anderen, die ge
bewonderdet te Florence en te Pisa. Iets kouds hebben ze, iets bonts en hards, iets
opgesierd-fels; al te mooi schijnen ze u! Als gij dit met mij zoo vindt, waarde lezer!
betreur dan met mij uwen wansmaak. Want in deze felle tinten, in deze bonte kleuren
hebben de meesters, die deze werken ontwierpen en die gij zoo hoog stelt, ze gezien
in hunne verbeelding, ze getooverd op den wand. Deze tinten dus zijn het, die passen
bij het karakter dezer schilderingen. En zoo wij ze fraaier vinden in hare ontaarding
en haar verval, dan moet dus de fout noodzakelijk liggen in ons, in onzen niet
volkomen gezonden smaak.
Nog vrij wat meer zou ik u kunnen vertellen van Siena's Dom, - van de doopkerk
met hare zes statige gewelven en haar prachtigen doopvont van verguld brons, en
van
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den schilderachtigen hoogen trap daarnaast, die geleidt naar de rijke deur van den
onvoltooiden nieuwen Dom. Maar het wordt tijd om verder te gaan; want wij zagen
nog slechts één deel, het kleinste deel van het schoone Siena. Als ge alleen de Piazza
del Duomo hadt gezien met de onvermijdelijke wegwijzers en bedelaars en met
slechts een paar voorbijgangers, als ge alleen de kathedraal hadt bewonderd met de
twee of drie aandachtigen bij de mis, dan zoudt gij denkelijk den indruk medenemen,
dat Siena een doodsch, een dood stadje is. En die indruk zou onjuist zijn, want Siena
is niet dood. Zoo hier eene plechtige stilte heerscht, er is daarvoor reden. Want wij
staan op geestelijk terrein: tegenover den Dom ligt het aartsbisschoppelijk paleis en
het hospitaal. De Dom-immuniteit was van ouds geheel afgescheiden van de stad,
en nergens is het karakter dezer oude omheinde plaats, waar eene bevolking huisde,
die met het leven der burgerij daarbuiten niets gemeen had, zóó duidelijk bewaard
als te Siena. Op de Domplaats is alles rustig, stil, doodsch; maar eene wandeling van
enkele minuten verplaatst u naar het Campo, waar het leven van Siena's burgerij van
ouds zijn middelpunt had. En zonder eenige toelichting gevoelt ge het verschillende
karakter der beide pleinen.
Het Campo - tegenwoordig zeer oneigenaardig, volgens de heerschende mode,
verdoopt tot Piazza Vittorio Emanuele - is niet alleen het vroolijkste plein, dat zich
denken laat, maar ook het schilderachtigste. Stel u voor een Romeinsch circus met
rijen steenen banken, kringvormig oploopend ter weerszijden van het hoog gelegen
tooneel. Denk u de banken vervangen door hooge huizen, het tooneel door een gothiek
stadhuis, en ge ziet voor u het schouwspel, dat Siena's Campo u biedt, als ge u plaatst
in het lage centrum van het naar alle zijden oploopende ovale plein.
Maar dit is slechts het kader der verrukkelijke schilderij. De kern is het heerlijke
Palazzo publico. Een langgestrekte gevel van baksteen; drie verdiepingen met
spitsboogvensters, door zuiltjes verdeeld; in het midden eene smallere vierde
verdieping, alles bekroond door kanteelen.
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Links op den hoek van het gebouw eene kleine rijkversierde marmeren loggia,
vooruitspringend op het plein: de votiefkapel voor den Zwarten dood van 1350. En
boven alles uit de naald van de campanile, lichter, fijner dan zijn evenbeeld te
Florence, die glorieus opstijgt, hoog heffend boven het gebouw zijne opene vierkante
loggia. Dit is het hoofdsieraad van het Campo; maar er is nog meer. Over het stadhuis
biedt Fontegaja, pronkend met wit marmeren beeldhouwwerk, haar kristalhelder
water; daarachter rijst, als tegenhanger van het stadhuis, het Palazzo Sansedoni.
Rondom in den cirkel der huizen, langs het hooge voetpad, dat het plein omringt,
beschutten zich aardige bloemenen vruchtenwinkeltjes door groene en roode zeilen
tegen de stralen der zon, die onafgebroken het plein overstroomt, relief gevend aan
het glinsterende marmer van Fontegaja. En overal voor de huizen ziet men troepjes
menschen staan, pratend en lachend; het pittoreske plein is ééne uitbarsting van
vroolijke lijnen en vroolijke kleur. Gezellig en huiselijk als de binnenplaats van een
paleis, liefelijker en bevalliger zelfs dan San Marco's plein te Venetië, schijnt het
Campo uit te noodigen tot het inrichten van rijen café's, die ongegeneerd hunne
tafeltjes en stoelen voor de opene deuren plaatsen op de straat, en die op
zomeravonden honderden bezoekers lang bijeenhouden onder de opwekkende tonen
van een orkest, dat het ruime gezellige plein vult met zijn vroolijk geschal: eene oase
van lucht en licht en klank midden in de benauwde smalle straten van Siena. Maar
dit is zoo niet: het Campo is gezellig, niet druk. Dat is het alleen bij de jaarlijksche
wedrennen in Augustus. Dan, als de paarden rennen en heel Siena, feestelijk getooid,
daar samenkomt om van het schouwspel te genieten, dan eerst moet het unieke ovale
plein zich vertoonen in zijn vollen luister: half theater, half feestterrein, eigenaardig
en vroolijk, maar boven alles zeldzaam pittoresk, ongeloofelijk schoon.
Toch houdt het Campo zijn schoonste juweel verborgen voor het oog van den
voorbijganger. Machtig en sterk verheft zich het Palazzo publico; schoon zijn de ver-
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houdingen van zijn gevel, schilderachtig rijzen de grauwe muren met de uitgebouwde
kapel. Maar toch, geen voorbijganger kan vermoeden, dat het inwendige van het
paleis, een wonder van heerlijke decoratie, het uitwendige verre overtreft. Daar rijt
zich zaal aan zaal, met rijke ingelegde wandbetimmeringen, schilderijen, gesneden
meubels. Het glanspunt is de Sala del gran consiglio. Een groot, zéer groot vertrek,
overspannen met donkere eiken balken; aan de eene zijde vensters; rondom overal
schittering van kleurige fresco's. Aan het boveneinde der zaal eene breede estrade,
waarop de negen leden van den magistraat zetelden onder S i m o n e M a r t i n i 's
verrukkelijk fresco, dat den geheelen achterwand der zaal vult. Daar troont, onder
een reusachtig baldakijn, de Madonna. Om haar staan heilige mannen geschaard in
aangenaam symmetrische groep; voor haar knielen engelen, de handen huldigend
opgeheven tot de Hemelkoningin met haren Zoon. En alles glanst in de rijke zachte
kleuren der Sieneesche meesters, teerder en stiller, rustiger en koeler dan de krachtige
en hartstochtelijke produkten der Florentijnsche school. Naast de estrade, tegenover
de vensters, rijzen in den langen wand, geheel beschilderd met tooneelen uit Siena's
krijgsgeschiedenis, drie statige open bogen, licht gevend in de raadskapel, waar het
verbaasde oog achter een gesmeed hek, - wonderbaar weefsel van dunne ijzeren
draden, doorvlochten met goud en versierd met vergulde dieren en bloemen en
versierselen, - een altaar aanschouwt, stil staande in schemering onder een laag en
zwaar gewelf, alles kleurig door de fresco's, die elk plekje van wanden en gewelven
bedekken en releveeren. De zaal van Siena's Grooten Raad, geheel af, versierd met
kunstvolle weelde, met smaakvollen rijkdom, met bevalligen zwier, zonder schittering
en zonder overdaad, is het schoonste monument, dat eene burgerij voor zich zelve
heeft gesticht; geene middeleeuwsche zaal ter wereld is rijker en smaakvoller versierd
dan deze kleurige wonderhal.
Druk en vroolijk zijn de straten van Siena. Geene café's vonden wij op het Campo,
dat toch tot het bouwen daarvan scheen uit te noodigen; geene café's vindt men in
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de heele stad: het eenige exemplaar is een ongezellig-deftig, kil-burgerlijk lokaal in
de Via Cavour. Geen wonder, want de inwoners van Siena leven buiten; hoe benauwd
het ook is in de smalle, door hooge huizen begrensde straten, vol is het er altijd.
Vrouwen uit het volk in hare kleurige kostumen slenteren er, levendig pratend; boeren
uit den omtrek verdringen er zich; Franciscaner monniken vertoonen er hunne bruine
pijen en hunne brutale roode tronies. Nu en dan maakt de menigte met moeite plaats
voor hoogbeladen hooiwagens, getrokken door twee typische groote ossen, die, half
schuilgaande in hunne welriekende vracht, aan beide zijden der nauwe straat soms
nauwelijks plaats overlaten om te passeeren langs de machtige breede horens, die
zij meer tot sieraad dan tot verdediging schijnen te dragen op hunne goedige,
geduldige koppen.
Schilderachtig ook zijn de straten. In de oudheid waren de steden doodsch en
eentonig, en ook in de middeleeuwen moet eene wandeling door de nauwe stegen
slechts een betrekkelijk genoegen hebben opgeleverd. Veel meer dan thans
concentreerde de weelde zich toen binnen de huizen, en de rijkdom der burgers
toonde zich in den regel meer in de grootere zorg, die enkelen hunner besteedden
aan hunne veiligheid, dan in de weldoordachte pogingen, die zij waagden om de
oogen der voorbijgangers te verblinden door de smaakvolle pracht hunner gevels.
Maar te Siena, waar de kunstzin de heele burgerij in het bloed zat, wist men ook bij
het bouwen der vestingen, die de patriciërs stichtten als duurzame verblijven hunner
families, de dreigende gevels te maken tot een lust der oogen.
Siena's geslachten, die er eene eer in gesteld hadden om hunne twee hoofdgebouwen
- geestelijke en wereldlijke hoofden hunner stad - te versieren met kwistige overdaad,
hebben ook hunne paleizen willen adelen tot monumenten van kunst. Ontluisterd
zijn ze nu: ze bergen eene openbare verzameling, of er huist een bank in of een
postkantoor. Maar toch, ze zijn er nog. Wanneer ge de lange Via Cavour en haar
verlengde, de Via di città, doorwandelt, ziet ge de merkwaardige gothische paleizen
telkens,
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nog bijna ongeschonden, voor u: palazzo Tolomei, palazzo Salimbeni, palazzo
Spanocchi, palazzo Buonsignori, of hoe ze allen heeten mogen. Sterke en zware
bouwwerken, uit groote ruwe blokken steen opgetrokken, eene enkele maal van
baksteen met fijn geprofileerde vensters van terra cotta. En als ge u verliest in het
warnet van stille, nauwe straatjes en stegen, die achter de hoofdstraten liggen, dan
stuit ge telkens weer op andere dergelijke kasteelen van den stedelijken adel. Want
Siena is de stad der paleizen. Men zou ze bijeen geplaatst willen zien, ze vergelijken
op de bladen van een bouwkundig album; want al zijn ze meest alle kinderen van
denzelfden tijd en van denzelfden geest, geen twee onder hen zijn aan elkander gelijk.
En te zamen getuigen zij van Siena's ouden kunstzin en ouden roem, vroeger
ondergegaan dan de zon van Florence, die paleizen bescheen van een geheel anderen,
jongeren stijl. Toch, ook deze ontbreken te Siena niet geheel: il palazzo del Magnifico
en palazzo Piccolomini zijn daar om te bewijzen, dat met de vrijheid van Siena noch
het kunstvermogen was te loor gegaan, noch de middelen ontbraken om de ontwerpen
dier scheppende geesten te verwezenlijken. Echte kinderen der vriendelijke
renaissance, getuigen ook deze vorstelijke gebouwen van den onverflauwden
hartstocht voor het schoone, die Siena's voorgangers bleef bezielen. Il palazzo del
Magnifico, de stichting van Siena's tyran Pandolfo Petrucci, thans eene kazerne voor
behoeftige gezinnen die zich genesteld hebben op zijne havelooze binnenplaats,
bewaart nog in zijn ontredderden gevel eene rij heerlijk gesmeede bronzen
banierdragers, verrukkelijke monumentjes van de kleinkunst dier dagen, die zelfs
kleine details wilde sieren met kwistigen rijkdom en smaakvolle zorg. En de twee
loggia's, waarop Siena roem draagt, rijk met beeldwerk versierd, luchtig en elegant,
behoeven de vergelijking met Florence's twee beroemde loggia's niet te schuwen.
De heerlijke loggia dei Nobili, met hare pijlerbundels en fraaie kapiteelen, diende
vroeger tot koopmansbeurs; de koele schaduwen der rankere loggia del Papa, gedragen
door ronde zuiltjes, lokten het doorluchtig geslacht der P i c c o l o m i n i ,
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als de grijze en vroede hoofden der familie de staatszaken bespraken, terwijl de
jonkvrouw droomde van den geliefde, dien zij zou aanschouwen bij de wedrennen
op het Campo, en de kinderen speelden hunne vroolijke spelen.
Vroolijk, onderhoudend, aantrekkelijk is Siena. Maar onder alle herinneringen
van een grootsch en lustig verleden wordt éene plaats geheiligd door de gansch
verschillende indrukken, die zij bij den bezoeker moet wakker roepen. Hoog boven
het steenachtige ravijn, waarin Fontebranda, de oude, reeds door D a n t e bewonderde,
fontein met hare bronzen leeuwenkoppen verscholen ligt tusschen groene struiken,
verheffen zich op den steilen rotswand, naakt en ruw, tusschen donkergroene boomen
de roodsteenen muren van San Domenico's heiligdom. Daar leefde in het midden
der 14e eeuw C a t a r i n a , de dochter van den lakenverwer B e n i n c a s a , die woonde
in eene burgerlijke straat, niet ver van Fontebranda. Het jonge meisje had reeds een
leven van harde ervaringen achter zich, eer zij vluchtte achter de veilige kloostermuren
van San Domenico. Het was de oude, bekende geschiedenis geweest. Een kind,
bezield door de zucht tot boete en zelfkastijding, door den hartstocht van ootmoed
en zelfvernedering, die zoovele aanstaande heiligen der katholieke kerk onderscheidde.
En ouders, brave burgermenschen op wie niets te zeggen was, maar die niets
hoegenaamd begrepen van hun merkwaardig kind met alle grilligheden en alle
buitensporigheden van het genie, - die het dwarsboomden zooveel zij konden.
Conflicten, tranen, verzet, volharding in de excentriciteiten, die het meisje haren
plicht achtte en waarin zij hare zaligheid vond. En ten slotte de vlucht, die het begin
was van een nieuw leven, - het leven, dat de jonge C a t a r i n a B e n i n c a s a binnen
enkele jaren maakte tot de hoogvereerde middelares tusschen pausen en koningen,
en dat haar na een vroegen dood heeft doen eerbiedigen en aanbidden eeuwenlang
als de gelukzalige C a t a r i n a v a n S i e n a , den roem der Dominikaner-orde.
Nog altijd houdt Siena daarom het huis van vader B e n i n c a s a in eere, waar
C a t a r i n a de moeielijke jaren
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harer jeugd heeft doorleefd; eene voorname broederschap heeft zich ten plicht gesteld
het huis in stand te houden, waarin men nog altijd de oude keuken aanwijst, den
winkel, de slaapkamer der heilige en tal van persoonlijke herinneringen aan haar
verblijf. Aantrekkelijk schouwspel! Aandoenlijk voor hare vereerders, die hier de
beproevingen harer jeugd mede kunnen doorleven in de oude omgeving. En belangrijk
ook voor nuchterder reizigers, wie de heilige jonkvrouw zelve koel laat, maar die
hopen het volksleven der 14e eeuw in actie te zien in een volkomen intact burgerhuis
uit dien tijd, door toevallige omstandigheden bewaard midden in het moderne gewemel
der 20e eeuw.
Welk eene ontgoocheling! Ergens boven in huis is eene aardige opene ruimte,
door een zuilengalerijtje omgeven, half binnenplaats, half loggia; maar onmiddellijk
ziet men, dat dit renaissancepleintje veel jonger is dan de tijd der heilige. Er ligt ook
een vloer van zeldzame oude mozaiektegeltjes; hij is fraai, maar in de keuken van
den verwer B e n i n c a s a maakt hij een zotten indruk. De keuken is - eene kapel,
de slaapkamer - eene kapel, de winkel - eene bidplaats der broederschap! En overal
rumoerige 17e eeuwsche schilderijen met zware lambriseeringen en L o u i s
XIV-ornamenten. Veel kleur, veel familiewapens, veel goud! Geen eenvoud en
volkomen gemis aan stemming. Het steenen hoofdpeluw der heilige, eene aardige
oude lantaarn en een reukfleschje, eenige stukken van hare kleeding en enkele typische
meubeltjes vallen geheel uit den toon. En als u ten slotte onder een stolpje eene
verkleinde nabootsing getoond wordt van het hoofd der heilige, dat bewaard wordt
in San Domenico, - een geelbleek en broodmager, nietig en oudachtig meisje met
één enkel overgebleven tandje, - dan neemt de bezoeker huiverend de vlucht. Hoe
schoon had het huisje kunnen zijn in zijn echten eenvoud; en hoe leelijk is het in
zijne opgesmukte onwaarheid!
Eerst buiten herademen wij weder, als in het smalle straatje de zon en het vroolijke
leven van Siena ons weder omgeven, het oude roemruchte Siena der P i c c o l o m i n i
en der P e t r u c c i , van de L o r e n z e t t i 's, van S i m o n e
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M a r t i n i en van J a c o p o d e l l a Q u e r c i a , dat nog altijd liefelijk is en bevallig,
altijd aantrekkelijk door zijne heerlijke kunst en zijne verrukkelijke ligging.
Toen wij vertrekken zouden, ben ik 's morgens vroeg opgestaan; en alleen heb ik
nog een bezoek gebracht aan de Lizza, het vriendelijke plantsoen buiten de stad, met
het oude fort van Santa Barbara, welks hooge bemoste steenen wallen, met boomen
bekroond, zich steil verheffen uit de struiken der drooge gracht. Het was nog koel,
maar effen blauw was de lucht; de dag beloofde warm te zullen zijn. In de kazerne
bij de poort van het fort repeteerde eene militaire kapel B e e t h o v e n 's achtste
symphonie; enkele vroege wandelaars genoten met hunne krant op de banken van
het plantsoen van den frisschen morgen. Leunend op de borstwering van een rondeel,
dat beschaduwd wordt door oude boomen, zag ik uit over de heuvelachtige groene
vlakte, over het land van zonnige en liefelijke weelde, dat voor mij zich uitstrekte:
grasgroene korenvelden onder doorzichtige fijngrijze olijven, hier en daar groepen
boomen, vroolijke villa's en aardige huisjes, een kerkhof met donkere cypressen, een
geelgrijs klooster boven op een heuvel, en vèr af een nevelachtig blauwe lijn van
bergen. Achter mij lag Siena in het warme zonlicht tegen zijn berg: vroolijke
helderwitte en gele huizen, zich heffend boven elkaar met donkere plekken van
groene boomen daartusschen, en bekroond door den machtigen blank-marmeren
Dom, die triomfantelijk zich verhief met zijn koepel en zijn toren, terwijl verderop
de ranke campanile van het Palazzo publico zich boorde in het diepe blauw van den
hemel.
Hoog op de bergen van den Griekschen archipel vindt men soms monumenten uit
een grijs verleden: zware steenen banken, gewijd, zooals de opschriften zeggen, Aan
de zon en aan de aarde. Daar, hoog boven de drukke wereld, zag het volksgeloof in
overoude tijden de goden zich neerzetten, om uit te zien over de stille aarde aan
hunne voeten, glanzend in zonnegoud. En zoo, kalm en gelukkig als een god, zat
ook ik daar in den vroegen morgen, uitziende over het heerlijke land. Stil was het
overal; niets bewoog zich; alles
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geurde om mij heen; de vogels zongen in de boomen op het grasveld. En uit het fort
klonken, heel vèr en zacht, in de stille morgenlucht accoorden van de symphonie, zuchtjes van klank en muziek, zooals de vluchtige geuren, die een bloembed nu en
dan uitzendt, als een windje daarover strijkt, zachtjes en stil.
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Een museum van Nederlandsche Volkskunde
Door Prof. Dr. J.H. Gallée.
In den Spectator 1903, No. 52 en 1904, No. 1 heb ik een opstel geschreven over een
Nederlandsch Ethnographisch Museum. Daarin heb ik het denkbeeld uitgesproken
om in één groot Museum al te verzamelen, wat wij bezitten, hetzij in onze musea,
hetzij daar buiten, dat voor de kennis van de zeden en gewoonten van de volken der
aarde en vooral voor de kennis van het Nederlandsche volk van belang is; en dan dit
Museum oordeelkundig in te richten, volgens een vast plan. De plaats waar het zou
komen scheen mij van minder belang dan de inrichting van het geheel.
Ook nu nog ben ik op dit laatste punt vrij onverschillig. De museumvraag laat mij
echter niet koel.
Nader inzicht, waartoe ik gekomen ben door de opstellen van Mr. S. M u l l e r
F.zn. in den Spectator No. 4 en 5, van den heer A. P i t Bulletin van den Nederl.
Oudheidk. Bond, 5, No. 2-3 en door kennisneming van de inrichting van het Museum
of liever van de Musea van Kopenhagen, doet mij thans het door mij geopperde
denkbeeld om één Museum op te richten voor eene utopie houden.
Hoe gemakkelijk voor den studeerende zulk eene vereeniging ook wezen zou, de
kosten zouden te groot zijn en de
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leidende hand en het organizeerend brein voor dit geheel zou moeilijk te vinden zijn
- men ziet dit reeds aan het beheer van kleinere Musea, waarin voorwerpen of
verzamelingen van eenigszins heterogenen aard of van halfslachtige verwantschap
bij elkaar bewaard worden. Of de eene òf de andere afdeeling is gewoonlijk
stiefmoederlijk bedeeld. De hoofdzaak echter waarover ik schreef blijf ik voorstaan.
In Nederland ontbreekt een Museum, waarin men de ontwikkelingsgeschiedenis van
het volk van Nederland kan leeren kennen.
Men meene niet dat in ons land de stof om zulk een Museum te vormen zou
ontbreken. Wij hebben eene groote neiging om te handelen; wij laten anderen gaarne
de vrije hand om handel te drijven, met onze kunst, met onze oudheden, enz. en er
is veel naar het buitenland gegaan; maar toch is er nog genoeg over, ondanks de
verwaarloozing, ondanks de algeheele afwezigheid van belangstelling in zeden en
gewoonten, in een woord in de ethnographie van Nederland bij velen in den lande,
van wie men anders verwachten zou.
In Rijksmusea, in provinciale en stedelijke verzamelingen is nog veel bewaard;
híér tusschen de hoofdcollecties in - niet recht op zijn plaats, maar laat ons dankbaar
zijn, 't is er bewaard - dáár in het depot, of in de rommelkamer, elders weer vormt
het inderdaad een geheel met de andere voorwerpen. Veel is er nog in het bezit van
particulieren, bij den een in eere, bij den ander enkel bewaard uit piëteit voor de
voorvaderen, die het nalieten.
Veel ook is er nog in den schoot der aarde aanwezig, waar het blijft tot de spade
van den arbeider er toevallig op stuit, deze het òf stuk stoot òf verkoopt aan den
handelaar, waarbij het dan meestal niet in Nederland blijft. Of wel een oordeelkundig
vreemdeling komt graven en neemt al mede wat hem de moeite waard voorkomt, en
onze plattelandbewoners helpen hem om het hardst, niet bedenkende dat het land
weer wat armer is geworden.
Onderzoeken wat er nog over is, kunnen wij nog, maar als wij lang wachten, levert
dat onderzoek niet veel meer op.
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En al hebben wij nu nog veel, dat in musea geborgen of bij particulieren te vinden
is, daarom is het nog niet zoo gemakkelijk om dat alles bijeen te krijgen in een ander
Museum, al vormt alles samen daar nog zulk een goed geheel, al zijn vele voorwerpen
in de musea, waar zij nu zijn, eigenlijk niet op hun plaats.
En dan de particulier: de een geeft gaarne voor het goede doel, maar anderen geven
alleen voor groote sommen gelds, anderen in het geheel niet.
In Beieren heeft het geen moeite gekost, om allerlei fraaie voorwerpen uit andere
musea en uit particuliere collecties in het National-Museum bijeen te krijgen. Het is
waar: van hooger hand, van den koning, ging door het voorbeeld een zachte drang
uit en alles werkte samen om een prachtig geheel samen te stellen. Nu wil ik eens
aannemen dat alle directeuren onzer musea1) bereid zijn mede te werken om een
museum mede tot stand te brengen, waarin de wordingsgeschiedenis van het
Nederlandsche volk, de ontwikkelingsgang onzer beschaving, de geschiedenis van
ons staats- en volksleven in beeld gebracht wordt.
Ik neem eens aan dat vele Nederlanders belangrijke voorwerpen in bruikleen willen
geven of bereid zijn om het door milde schenkingen te verrijken.
Ik neem eens aan dat door een nauwkeurig onderzoek van den bodem onder
deskundig toezicht veel aan het voorgaande wordt toegevoegd en dat wij zoo een
rijk materiaal ter beschikking krijgen. Dan rijst de vraag, wat is het materiaal waarop
gerekend wordt? Wat voor voor-

1) Men meene niet dat ik de provinciale en gemeentelijke musea in dit Museum zou willen
doen opgaan. Dit behoeft niet, evenmin als het in Beijeren en Duitschland het geval geweest
is. Zij juist kunnen het centrale museum tot steun zijn, wanneer zij, datgene wat bij hen niet
thuis behoort of waarvoor geen plaats is aan het Nationale Museum zenden, of wel datgene
afstaan, wat in het lokale museum in mindere mate tot zijn recht komt dan in het museum,
dat het overzicht over het geheel geeft. Bovendien hoe groot is niet het aantal doubletten of
gelijksoortige voorwerpen. Voor de opwekking van de belangstelling in de kennis van de
plaatselijke toestanden en voor de kennis van de ontwikkeling van eene plaats zijn dergelijke
musea hoogst gewenscht.
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werpen zouden wij in zulk een museum bijeen moeten brengen. Zullen het niet
dezelfde zijn als die welke de zalen van het Nederlandsch Museum van Geschiedenis
en Kunst versieren?
Ja en neen. Dergelijke zaken, als voor dit museum gewenscht zijn, kan men
inderdaad in het Rijksmuseum vinden, waar ze onder het beheer van ‘een bonus pater
familias’ staan, zooals de heer P i t ons in No. 2-3 van den 5en jaargang van het
Bulletin uan den Nederl. Oudheidkundigen Bond mededeelt, maar, voegt hij er bij,
‘de gelden, daaraan jaarlijks ten koste gelegd, worden meer ter conservatie dan voor
de uitbreiding er van besteed’. Indien men hem om advies vroeg of deze zaken naar
een museum als het hier beoogde overgebracht konden worden, ‘dan’, schrijft hij,
‘zoude (hij) stellig aanraden de afdeelingen “zeden en gewoonten” en “zee en
landmacht” daarheen te verplaatsen’. Ook in andere afdeelingen en in het depot zijn
voorwerpen die in het Rijksmuseum waardeloos zijn, maar in het hier besproken
Museum door het verband met andere zaken waarde zouden verkrijgen. Voor
behoorlijke uitstalling van al wat op onze volksontwikkeling betrekking heeft, heeft
het Rijksmuseum geen plaats. Het komt voor de voortbrengselen van kunst en
kunsthandwerken reeds plaats te kort. Voor de uitstalling van al wat voor de
geschiedenis der kunst en kunstindustrieën in haren vollen omvang van belang is,
komt eerst plaats, als al het heterogene, dat op ander gebied zijn passende plaats
heeft, er uit verwijderd is. Door den Heer Mr. S. M u l l e r is dit in den Spectator
No. 4 en 5 van 1904, door den Heer A. P i t in het Bulletin l.c. reeds in zoo duidelijke
bewoordingen gezegd, dat ik er verder niets zal bijvoegen.
Het is bovendien eene gansch andere wijze van samenstelling, die wij hier noodig
hebben.
Met de historie van ons land rekening houdend, zou men in de eerste zalen de
oudste voortbrengselen door menschenhand gewrocht of voor den mensch dienstbaar
gemaakt moeten aantreffen en zoo den ontwikkelingsgang van ons volk vervolgen
tot den tegenwoordigen tijd.
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Wanneer ik in de volgende regels eenigszins schematisch opsom, wat er in zulk een
museum zijne plaats zou moeten vinden, is het er verre van, dat ik mij voorstel
hierdoor een plan van indeeling op te maken of eene volledige lijst te geven van al
wat eene plaats daarin zou moeten erlangen - ik zal misschien veel niet vermelden
waar deskundigen in de eerste plaats aan zouden denken, veel wenschen uiten, die
anderen ongerijmd zullen voorkomen of die bij uitvoering moeilijk of niet bereikbaar
zullen blijken. Wanneer ik hier het een en ander opsom, wat mij voor den geest staat,
als ik mij zulk een ‘wensch vervullend’ museum denk, kunnen anderen zich
gemakkelijker voorstellen wat voor een museum door mij bedoeld wordt. Zij
herinneren zich eerder wat in dit of dat museum te vinden is, waar het minder op zijn
plaats is, of waar voorwerpen zijn, die voor ons museum niet te krijgen zijn, doch
die door een afgietsel in ons museum vertegenwoordigd zouden moeten worden.
Uit de oudste tijden zijn juist hier te lande vrij veel en zeer interessante voorwerpen
aanwezig. Ik zal mij niet verdiepen in de scheidingen tusschen de tijdperken van den
steentijd; wij hebben tal van ruw behouwen voorwerpen van vuursteen, vaatwerk in
nog ruwen vorm gemodelleerd; dit alles zou met afbeeldingen van de oudere en van
de jongere hunnebedden en praehistorische graven in die eerste zalen eene plaats
moeten hebben. Nergens is de inrichting van zulke afbeeldingen zoo goed als te St.
Germain en Laye bij Parijs, het groote museum voor Frankrijk.
Kon men het, dan zou men, even als daar, er de skeletten en schedels bij moeten
voegen, die in die graven gevonden zijn, ook de andere voorwerpen, zooals de wapens,
de wagenstukken, of het koorn dat soms in bakjes naast het skelet is aangetroffen.
Ook uit den lateren steentijd, toen de voorwerpen fijner bewerkt werden en de
nederlegging van het lichaam voor verbranding had plaats gemaakt, is hier nog meer
bewaard dan velen bekend is. Zeer nuttig zijn in deze afdeelingen groote wandkaarten,
waarop de vindplaatsen aangegeven
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zijn, en wat er omtrent den vorm van ons land in die dagen bekend is geworden.
Rijker zijn de volgende perioden, wanneer wapenen niet meer van steen maar van
brons zijn, wanneer ringen en andere versierselen allengs hun intocht in de wereld
doen en eerst goud en vervolgens ook ijzer in het La Tène tijdperk den mensch te
stade kwamen in zijn strijd om het bestaan. Uit deze tijden hebben niet alleen Drente,
maar ook andere provinciën belangrijke voorwerpen geleverd, die moeilijk te overzien
zijn, daar zij in verschillende zeer uiteengelegen musea bewaard worden. Aan deze
perioden is voor ons land nog weinig de aandacht gewijd, vooral ook omdat de meeste
voorwerpen en hulpbronnen ver uit elkaar lagen - een eerste begin van zulk een
onderzoek is gemaakt in het werk van P l e y t e , Nederlandsche Oudheden van de
vroegste tijden tot op Karel den Groote. Bij Denemarken, Frankrijk en Beijeren staan
wij in dit opzicht verre achter. Ons materiaal is belangrijk genoeg al is het niet zoo
rijk als dat van Denemarken.
Volgende zalen zouden kunnen bevatten wat er omtrent de bevolking dezer streken
bekend is uit het tijdperk der Romeinen. Hier wordt de scheiding moeilijk, daar ook
het Museum van Klassieke Archaeologie veel voor zich zal eischen. Toch is m.i. de
scheiding wel te maken als men datgene, waarin de Romein hoofdzaak is of waarin
de romeinsche kunst domineert, voor de klassieke Archaeologie bewaart en aan het
Nederlandsch Museum laat, wat zoo geheel van germaanschen oorsprong is, als
votivsteenen aan de germaansche moedergodinnen, wapens van Germanen, sieradiën
en huislijke voorwerpen aan Germanen eigen, buiten de romeinsche nederzettingen
gevonden1).
Ook hier weder zouden groote wandkaarten met de vindplaatsen der voorwerpen,
met aanteekening der romeinsche en germaansche nederzettingen, heerwegen,
mijlsteenen enz. van groot nut kunnen zijn voor de studie.
In de meeste musea worden de zalen ruimer en het

1) In alle gevallen waar de scheiding te moeilijk is zou afbeelding of namaking (afgietsel) te
baat kunnen genomen worden.
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aantal zalen voor ééne periode grooter wanneer men tot den tijd van K a r e l den
Grooten en zijne nakomelingen genaderd is. Ook hier te lande zal dit het geval zijn
en is de voorkarolingische tijd betrekkelijk arm. Toch zijn er uit den tijd der
Merowingen nog enkele voorwerpen over, en kan men uit de tijden der Franken,
Saksen en Friezen nog hier en daar wat vinden; vooral wapenen en bepaalde sieradiën
- maar de meeste zaken van waarde zijn onder de hand naar het buitenland verkocht.
Nog in den laatsten tijd is dit weer het geval geweest met voorwerpen in Friesche
terpen gevonden. Scherven uit Argos, Mycene, Thebe, enz. worden zorgvuldig
verzameld en gereconstrueerd; scherven uit eigen bodem worden dikwijls
weggeworpen, of aan anderen overgelaten.
Uit de eeuwen der Karolingen en der eerste Hollandsche graven is ook nog wel
wat te verzamelen. De groote vindplaatsen uit den Karolingischen tijd waren
Wijk-bij-Duurstede en Nijmegen; in laatst genoemde stad is veel verzameld maar
nog meer is er naar het buitenland gegaan. In 1710 is de groote collectie van de Smet
aan den keurvorst van de Pfalz verkocht en nu kan men naar München reizen om
daar die oudfrankische oudheden van Nederlandschen bodem te zien. Ergerlijk niet
waar?
Zou er van den tijd der Noorsche overheersching nog iets hier te vinden zijn? Meer
zeker uit den eersten graventijd, maar het is ook niet veel.
In de 7e en 8e eeuw werd het Christendom hier gepredikt. Van die oudere missies
is niets bewaard. Al wat van hout is, heeft zoovele natuurlijke vijanden dat het zelden
den tand des tijds trotseert. Maar de latere tijden van de zich ontwikkelende en tot
hoogen bloei komende kerk zouden genoeg materiaal kunnen leveren om in eenige
zalen een voldoend beeld van de kerk dier dagen te ontwerpen. In de Bisschoppelijke
Musea is veel te vinden, maar ook daarbuiten is nog wel wat bewaard. Afgietsels
van hetgeen zich reeds buitenslands bevindt, afbeeldingen van de oudere kerk- en
kloostergebouwen zouden dit alles kunnen aanvullen en een prachtig geheel kunnen
geven -
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ik denk hierbij o.a. aan hetgeen M u l l e r 's onderzoekingen omtrent Utrecht geleerd
hebben, aan de opgravingen, die thans door den heer B.J.M. d e B o n t te Egmond
plaats hebben.
Naast de kerk de rechtspleging en wat er mede in verband staat. Wellicht was er
van de oude klaarbank in den Engelanderholt op de Veluwe nog eene afbeelding te
geven en van andere oude rechtsplaatsen.
Onder de kerk staan de kloosters en het in de Scriptoria der kloosters zich
ontwikkelende schrijfwezen.
Over huisbouw en huisinrichting in de middeleeuwen, over de versterking en over
het kasteel, de bewapening en de verdediging in den graventijd en nog later, over
ridderwezen en tournooien zou nog veel bij elkaar gebracht kunnen worden.
Van niet minder belang is wat er van den handel dier dagen nog te vinden is, van
den vorm der schepen, van pakhuizen, enz. Veel zou ontleend moeten worden aan
afbeeldingen op steenen, aan miniaturen, of opgemaakt uit enkele resten die hier en
daar nog worden aangetroffen.
Meer zouden de Gilden ons kunnen leveren en de kunsten dier dagen. Vooral de
wijze waarop een vak zich ontwikkelt, de manier van werken komt hier op den
voorgrond, minder de schoonheid van het werk. Op afbeeldingen op gevelsteenen
of op schilderwerk zou men moeten afgaan, wilde men een beeld geven van de
volksdracht dier dagen, van het leven in en buiten kasteel of klooster, in de stad of
op het land.
Op allerlei gebied hebben wij hier te lande nog niets verzameld, waar het buitenland
zeer interessante zaken te zien geeft. De goudsmid en de middeleeuwsche goudzoeker,
de alchymist, de toovenaar der latere middeleeuwen, en daarnaast de hekserij en de
heksenvervolging, nergens is dienaangaande hier te lande iets te vinden; zou er niets
meer op te sporen zijn?
Van niet minder belang is de ontwikkelingsgeschiedenis van het weefgetouw, van
het spinnewiel - nog wordt in eene streek van ons land een zeer oud spinnewiel
gebruikt,
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waarvan ik de evenknie alleen in Wales ken - en dan de tapijtweverij, de boekbinderij,
die reeds in de middeleeuwen eene groote hoogte bereikt had.
Zeer rijk zou de oogst zijn, ging men aan het verzamelen uit den Spaanschen tijd
en de jaren waarin onze republiek zich ontwikkelde. Tal van portretten, die niet om
hunne kunstwaarde in het Rijksmuseum bewaard worden, tal van voorwerpen, die
er enkel als nationale herinneringen voor te niet gaan behoed worden, zouden daar
geen ledige plaats achterlaten, hier met andere een goed geheel vormen. Ga b.v. de
talrijke portretten van de Oranje's, van helden der land- of zeemacht, van geleerden
en regenten na en gij zult er vele onder vinden, die niet voor beide musea begeerd
worden; neem een schilderstuk als de overgave van 's-Hertogenbosch in 1629, hoeveel
beter was het in eene collectie als die ik hier bespreek op zijn plaats, en zoo is er veel
meer te vinden, ook uit de latere eeuwen der republiek en vooral uit de 18e en 19e
eeuw. Al wat er van d e R u y t e r en T r o m p is, behoort - op een enkel portret na
- meer in deze verzameling dan bij de Kunst te huis.
Nergens hier te lande is behoorlijk bijeen gebracht datgene wat onze ontwikkeling
als koloniale mogendheid kan doen zien.
Ik bedoel hiermede niet den staat en toestand onzer tegenwoordige bezittingen,
maar de langzame ontwikkeling van onze natie van een in Europa handeldrijvend
tot een over de wereld zich verspreidend volk, dat overal streeft naar vestigingen,
die met het moederland een geheel blijven uitmaken. Bij deze inrichting moet men
van Nederlandsch en niet van algemeen ethnographisch standpunt uitgaan.
De Nederlandsche vestiging, de wijze van inrichting der plantage, de huisbouw
dáár, in zijn verschillende vormen, de invloed van den Nederlander op zijn omgeving,
is hoofdzaak en niet de volkstammen, hun aard, bedrijf en voorkomen, waarmede
hij op de verschillende plaatsen in aanraking is gekomen.
Met de voorloopers der kolonisatie zou men moeten
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aanvangen, waarbij ik ook reken H e e m s k e r k en B a r e n t z , die den weg naar
Indië door de poolstreken zochten. Thans wordt wat er van voorwerpen van dien
tocht over is in de verzameling van Nederlandsche kunst in het Rijksmuseum bewaard.
't Is piëteit die het daar eene bewaarplaats verschafte. Dan volgen onze nederzettingen
in Voor-Indië, op Ceylon, waar nog tal van merkwaardige zaken te zien zijn, o.a. de
echt nederlandsche bouwwijze op Fort Gallé (zie The Architectural Review van
Januari 1904) of de hollandsche huizen met den ‘brandzolder’ in sommige plaatsen
van dit eiland; in het Rijksmuseum is nog eene afbeelding van de stad Ongely in
1665, waardig staande naast Jakatra door B e e c k m a n . Van onze vestigingen in
Oost-Indië, aan de Goudkust, in Noord-Amerika en in Brazilië en van de
nederzettingen in Zuid-Afrika in verschillende periodes kan door de zeer rijke
verzamelingen, die hiervan op allerlei plaatsen verspreid aanwezig zijn, een goed
aanschouwelijk beeld gegeven worden. Wordt deze afdeeling een goed geheel, dan
kan hiervan leering uitgaan voor landgenoot en vreemdeling.
Naast den handel de binnenlandsche ontwikkeling, de stad met hare poorten, met
hare renaissance woonhuizen, de inwendige inrichting dier huizen, die op plaat en
schilderstuk of door de poppenhuizen (van Amsterdam en Utrecht) nog gekend kan
worden; het volksleven in zijn verscheidenheid van vorm, van de bakermat tot de
trouwkoets, van het gastmaal tot het gasthuis, ons op allerlei wijzen overgeleverd,
dit alles neemt zijne plaats in naast wat er over tooneel en schouwburg, over muziek
en muziekinstrumenten is samen te brengen. In het Rijksmuseum zijn interessante
voorwerpen - b.v. het reisspinet - maar veel belangrijker is wat eene particuliere
verzameling bevat. Hadden wij een Nationaal Museum, wat zou zulk eene verzameling
als geheel daar op zijn plaats zijn. De oudhollandsche keuken en wat er in behoort ook hiervoor zijn tal van voorwerpen in het rijksmuseum, mooie en niet mooie, de
eerste zijn als kunstvoorwerpen daar op hun plaats - dan de oude apotheek, thans in
de moderne verzameling van het Stedelijk Museum geborgen en hierbij
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zou ik de afbeelding der apotheek van d'Aily door J e l g e r h u i s willen voegen,
evenals diens Boekhandel van Meyer Warnars; beide zijn thans in het Rijksmuseum
te zoeken.
Waar men de ontwikkeling van Nederland als zeevarende mogenheid zoekt, zal
men ook verwachten de ontwikkeling te zien van het leger, de uniformen van vroeger
en later tijd, de reliquieën van Waterloo en 1830, van Atjeh, Bali en Lombok, waarbij
een schilderij als het gezicht op Algiers door N o o m s niet misplaatst zou zijn.
Naast den historischen ontwikkelingsgang zal men sommige groepen moeten
vormen, zooals de historische verzameling van al wat op ons schoolwezen,
Universiteitswezen en wat op de boekdrukkunst betrekking heeft.
Sommige zaken kent men niet uit den ouderen tijd maar alleen door het thans
bestaande, waarvan men met vrij groote zekerheid kan zeggen dat er sinds eeuwen
nagenoeg geene verandering in gekomen is; ik bedoel de inrichting van boerenhuizen
en schuren in de verschillende streken van ons land. Ook hierin komen in den laatsten
tijd zeer groote veranderingen. Wil men de voornaamste typen in het klein laten
namaken - zooals er in het Germanische Museum of in het Museum für Völkertrachten
in Berlijn te vinden zijn - dan zal men zich moeten haasten.
En dan nog het volksleven zelf in zijn dracht - waarvoor de complete collectie
voorhanden is - in zijne gebruiken bij huwelijk, doop of begraven, met zijn spelen
en in zijn verscheidenheid van stam en stand.
Veel, zeer veel ben ik stilzwijgend voorbij gegaan. Over alles wat met onze
letterkunde in eenig verband staat sprak ik niet. Toch is er genoeg wat hier eene
plaats kon vinden; ik denk aan verzamelingen als die in het Vondelmuseum of aan
hetgeen indertijd voor de Bellamy-tentoonstelling bijeengebracht was, zoo
kenschetsend voor zeden en gebeurtenissen van het einde der 18e eeuw.
Er is stof genoeg voorhanden, zooveel dat men een voortreffelijk beeld van de
ontwikkeling van ons volk kan geven en, als misschien op vele punten nog groote
gapingen
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aangetroffen worden, dan moet men niet uit het oog verliezen dat, wanneer eenmaal
het Museum er is, ieder die iets voor zijn land voelt, zich beijveren zal om, waar 't
hem mogelijk is, de verzameling vollediger te maken; in andere landen is zulks het
geval geweest, het zal hier stellig evenzoo gaan. Het bestaan van zulk een museum
brengt er toe om dáár collectief te bewaren wat verspreid minder waarde heeft.
De belangstelling in onze volksgeschiedenis, in de oude toestanden, in de zeden
en gewoonten van den voortijd wordt door het gemakkelijke overzicht in zulke
verzamelingen verlevendigd. Voor het jongere geslacht dat zich met de studie van
het verleden of met de wordingsgeschiedenis van onze natie bezig houdt is eene
dergelijke stichting van groot belang. Voorwerpen en kaarten leeren sneller en beter
dan dikke boeken. Misschien is het niet volkomen waar, maar ten deele toch zeker
wel.
Voor de juiste kennis van Rome of Athene stelt men op onze gymnasia platen,
platte gronden, afbeeldingen van de meesterwerken der oudheid ten toon. Van het
romeinsche of grieksche huis, van de antiquiteiten der klassieke wereld wordt een
beeld ontworpen zoo levendig, zoo duidelijk mogelijk. Ik juich het van harte toe; het
bevordert studiezin, oefent het oog, gewent het aan het schoone, en de gevolgen zijn
bij velen merkbaar.
Maar ook in onze eigen oudheid is veel te leeren. Om ons eigen volk te verstaan
moet men zijn verleden kennen - niet alleen zijne histoire-bataille, oneindig veel
meer. In een museum leert men dit gemakkelijker, het aanschouwen geeft sterker
indruk, en als het Museum goed ingericht is, blijven de indrukken die men van een
tijdperk krijgt ongetwijfeld nawerken op onzen geest.
Wij hebben onze musea nog veel te weinig als onderwijskracht beschouwd, als
onderwijskracht èn voor den ernstigen wetenschappelijken onderzoeker, èn voor den
kijklustigen man uit het volk, en niet minder voor den studeerenden jongeling. Van
hoe grooten invloed is niet dikwijls
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een toevallige blik op een hem nog vreemde zaak geweest voor den zich
ontwikkelenden geest.
In het Rijksmuseum wordt in de beide afdeelingen meer en meer hiervoor gedaan
en ik vermeen dat er tastbare blijken van waardeering van het tentoongestelde
beginnen te komen. Ook met ons Ethnografisch Museum te Leiden is dit eenigszins
het geval, maar de beperkte inrichting maakt dat de onderwijzende kracht die er van
uitgaat niet zoo groot is, als zij zijn kon. Hoogst wenschelijk is het dat er vooral voor
onze koloniale ambtenaarsopvoeding meer partij van getrokken worde. Zooals het
nu ligt, is dit nog niet mogelijk, althans het gaat niet zonder moeite en de verzameling
is slechts gedeeltelijk toegankelijk.
De reorganisatie onzer musea door V i c t o r d e S t u e r s heeft zich voornamelijk
met alles wat de kunst betreft bezig gehouden. En daarvoor kunnen wij hem dankbaar
zijn; want op dat gebied is tot stand gekomen, wat ik op ander gebied zou wenschen:
de groote opvoedende invloed onzer musea voor kunst is op allerlei gebied merkbaar.
Het Museum van volksgeschiedenis is echter het kind van de rekening geworden.
Er werd bewaard en ook wel eens eene kleinigheid aangekocht, die met kunst in
eenig verband stond, maar de meeste historische zaken, die niet van eenige
aesthetische waarde waren, vonden hun weg naar elders.
Wie bekommerde zich om de oude archaeologische voorwerpen van germaansche
herkomst? Alleen P l e y t e stelde er belang in en trachtte, zoolang hij leefde, waar
hij vernam dat er iets ontdekt werd, dit voor het museum te verwerven, waar hij wist
dat het eene veilige bewaarplaats had. Zoo zorgde men ook in Assen met veel goeden
wil voor de in Drente opgegraven voorwerpen en werden in Middelburg de
romeinsch-germaansche oudheden niet alleen bewaard maar ook zooveel mogelijk
gerangschikt.
Veel is er echter nog ongeordend, veel moet nog wetenschappelijk onderzocht
worden, beter dan het P l e y t e mogelijk was.
Na den dood van P l e y t e heeft Professor Dr. A.S.J.
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H o l w e r d a , de verdienstelijke directeur van het museum van oudheden te Leiden,
ook in dit opzicht P l e y t e 's taak op zich genomen, maar één mensch kan niet alles.
H o l w e r d a is vóór alles classiek archaeoloog en heeft hiervoor zijn tijd noodig,
terwijl de studie en het beheer van de Nederlandsche oudheden in hun geheelen
omvang ook een geheel man eischen - en, daar hier nog alles te doen valt, een man
van groote kennis en bekwaamheid, een man die zijn tijd aan de voorwerpen der
Nederlandsche oudheid kan wijden, maar die tevens gelegenheid hebben moet om
te zorgen dat de zoo belangrijke Nederlandsche oudheden van ouderen en jongeren
tijd voor ons land bewaard blijven.
Meermalen zag ik in de bladen dat er vondsten gedaan waren en bij navraag was
het meestal de handel, die er zich van had meester gemaakt. De vruchten der
opgravingen, bij Bergey in Brabant gedaan, zijn alle naar België gegaan. Niets is
daarvan in Nederland gebleven.1) Veel wat in Twente, om Oldenzaal gevonden is,
weet ik dat in particulier bezit is. Ook vóór P l e y t e 's tijd was het zoo. Als jongen
zag ik nog de urnen met asch en beenscherven, die bij het doorgraven van een bult
bij Vorden ten bate van den straatweg Zutphen-Winterswijk in het zand waren
gevonden. Later heb ik de ledige urnen nog wel eens gezien en thans zijn ook deze
verdwenen.
Zoo gaat het op allerlei plaatsen, bekend en onbekend. Uit de velden bij Emmen
zag ik vele interessante voorwerpen bij particulieren. Slechts enkelen doen als de
Heer v a n G e n d e r e n S t o r t en schenken ze aan den staat.
Hoe men in het buitenland over onze onverschilligheid in dit opzicht denkt, kan
men het best zien uit een opstel in de Bonner Jahrbücher van 1903, blz. 110. Dr.
M e s t w e r d t geeft daarin een uitvoerig verslag over hetgeen de heer G.M. K a m
in en om Nymegen heeft verzameld. Hij noemt het een geluk dat de heer K a m
zooveel voor de wetenschap gered heeft, want de omstandigheden daar in Nederland
zijn verre van gunstig voor de archaeologie.

1) Prof. H o l w e r d a , die zelf in loco was na afloop der opgravingen, meent echter dat hier
niet veel bijzonders aan den dag is gekomen.
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Als de stadsregeering en de landsregeering er zorg voor droegen zou er meer bewaard,
zou er planmatig gegraven kunnen worden, zou er niet zooveel, schrijft hij, ‘mutwillig
oder böswillig verschleudert werden. Halbwüchsige Burschen sieht man dort
gelegentlich mit einer art Scheinarbeit beschäftigt: Sie graben hier und dort, wo der
Privateigenthümer kein Verbot ergehen lässt, ganz nach belieben und natürlich ganz
planlos, zertrümmern die Stücke, welche ihnen wertlos zu sein scheinen oder nicht
leicht dem Boden zu entreissen sind und verkaufen, was sie nicht selbst behalten,
den Abnehmern, die ihnen die höchsten Preise bieten, gewissen Handlern oder
sammeleifrigen Altertumsfreunden’.
‘Man ist der Teilnahmlosigkeit und Nachlässigkeit der Grundbesitzer gegenüber
machtlos, und das in einer Stadt deren Umgegend mehr Altertümer birgt als eine
andere Stelle in Holland.’
Zoo de Duitschers over ons. En Nijmegen is nog niet 't slechtst er aan toe, want
daar is nog eenige belangstelling, zij het ook bij weinigen.
Vele jaren geleden zijn er bij Wijk-bij-Duurstede gouden ringen gevonden. Ik heb
er enkele van gezien, toen ze door een kunsthandelaar werden gezonden aan zijn
lastgever te Parijs. Nog onlangs las ik in een verslag van de Wielerfeesten in
Zuid-Limburg (3 Juli 1904), waar sprake is van een bezoek aan de grotten van
Valkenburg: ‘Naar we vernamen worden hier nog dagelijks fossielen gevonden, die
tegen een prijs van ± f 5.- naar België worden verkocht. Vroeger woonde er een
opkooper in Maastricht, doch na diens dood gaat alles over de grenzen’ (Nieuwe
Courant). En zoo wordt ons land voortdurend armer.
Hier te lande zijn geene bepalingen omtrent hetgeen opgegraven wordt, en, als ze
er zijn, wordt er niet de hand aan gehouden. Bovendien, wie wat opgraaft wil er geld
voor hebben, en de regeering of de musea geven alleen geld voor kunstvoorwerpen.
Wie geeft er geld voor geraamten uit terpen opgegraven - zooals nog onlangs in
Friesland? ‘Ze hebben hoogstens
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belang voor het anatomisch museum’. Wie heeft er toegekeken in welke richting die
geraamten in den grond lagen, wat voor de kennis van de wijze van begraven en
daarmede voor de tijdsbepaling van belang is?
Van de regeering verwacht ik voorloopig niet veel in dezen, al hoop ik hare
aandacht hierop gevestigd te hebben.
Van eene Vereeniging voor Nederlandsche Ethnographie, zooals er zich eene in
Amsterdam schijnt te ontwikkelen, hoop ik meer.
Een museum als het hier besprokene zou voorloopig uitnemend in het oude
Buitengasthuis onder dak kunnen worden gebracht - Mr. S. M u l l e r heeft er in No.
5 van den Spectator van dit jaar reeds op gewezen. Maar al gaf de regeering geld
hiervoor, of al wilde de stad Amsterdam de inrichting mogelijk maken, er is meer
noodig: geld is er noodig om te verhoeden dat er nog meer voor onze wetenschap,
voor de kennis onzer natie verloren ga. Onze goede naam is er mee gemoeid. Wie
het goed door zijne voorvaderen nagelaten laat verkwanselen of te niet gaan, toont
weinig piëteit en verliest zijn goede reputatie.
Laten wij de handen in een slaan om te bewaren wat wij nog kunnen redden, om
bijeen te brengen wat wij vinden kunnen. In andere landen zijn zulke vereenigingen
met uitnemend succes opgetreden.
Als men een honderdtal correspondenten van f 2.50 per jaar en evenveel
stemhebbende leden van f 10.- per jaar had, zou men reeds iets kunnen uitrichten.
Men zou onder de leeraren aan gymnasia, geestelijken, bouwkundigen e.a. naar
mannen kunnen zoeken, die in verschillende deelen des lands een oog in het zeil
wilden houden op alles wat er gevonden of wat er opgegraven werd en, als de
geldmiddelen het toelieten, zou men zelf plan-matig kunnen gaan onderzoeken.
Laten wij voor ons eigen goed, voor onze eigen oudheid eens, laten wij zeggen,
evenveel gaan doen als voor de oudheden van Griekenland! Meer ware beter. Wie
helpt ons zulk eene vereeniging tot stand te brengen?
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Experimenteele evolutie
Door Hugo de Vries.
De volgende bladzijden bevatten de feestrede, door mij uitgesproken bij de opening
van het laboratorium voor experimenteele evolutie van het Carnegie-Institution,
eenigszins gewijzigd en op verschillende punten ten behoeve eener nadere toelichting
der voorgedragen denkbeelden uitgebreid. Het is missschien niet van belang ontbloot,
daaraan enkele mededeelingen omtrent de stichting van dit laboratorium te laten
voorafgaan.
Voor een aantal jaren werd door den Heer C a r n e g i e een instituut gesticht met
het doel, zooveel mogelijk de studie der natuur te bevorderen. Dit Carnegie-Institution
is gevestigd te Washington en beschikt over zeer rijke hulpmiddelen, waardoor het
nu eens bestaande wetenschappelijke ondernemingen steunen en dan weer andere
zelf op het touw kan zetten. Het sticht dan afdeelingen of zoo genoemde
departementen. Enkele daarvan, zooals het departement voor sterrenkunde, blijven
te Washington en hebben daar hunne observatoriën en laboratoriën. Andere
onderzoekingen zijn aan bepaalde plaatsen gebonden en worden dus daar uitgevoerd,
waar de omstandigheden voor hen het gunstigst zijn. Zoo werd voor een paar jaren
het woestijn-laboratorium te Tucson (spr. To e s o n n e ) in Arizona
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gesticht, welk laboratorium ik in den loop der maand Juni het voorrecht had te
bezoeken. Het heeft ten doel, het planten- en dierenleven te bestudeeren onder de
eigendommelijke omstandigheden, die de woestijn met zich brengt. Het is wel geen
eigenlijke woestijn, in den zijn van een dorre en van plantengroei nagenoeg ontbloote
vlakte, zooals ik ze in het zuiden van Californië zag. Het is een streek, waar de
regenval geringer is dan de verdamping, en waar dus altijd gebrek aan water bestaat.
Dit gebrek aan water beperkt den plantengroei tot drie groepen van gewassen. Ten
eerste de kleine, kortlevende eenjarige soorten, die in 't eind van den winter als er
wat regen valt ontkiemen, en die haar zaad rijpen vóór dat het korte natte seizoen
voorbij is en de droogte intreedt. In de tweede plaats vindt men hier de cactussoorten,
wier geribd lichaam bij den minsten regen zich vol zuigt met water en de plooien
tusschen de ribben bijna uitwischt, zoodat het volume sterk toeneemt, en die dan bij
aanhoudende droogte allengs inkrimpen, zoodat eindelijk hun takken slap langs den
stam hangen, en het geheel er uitziet als afgestorven. Tal van boomachtige cacti, tot
weinige soorten en geslachten behoorend zag ik in dezen toestand. Naast deze beide
groepen staan de kleine, half-manshooge tot manshooge heesters, met zeer kleine
bladeren of ook wel zonder blad en met groene stammen en takken, die hun leven
behouden, dank zij de zeer geringe verdamping en de bijna ongelooflijke lengte der
wortels, waardoor zij uit de onderste, soms meer dan 10 meter diepe lagen nog in de
droogste jaargetijden het noodige water kunnen opzuigen.
Verdamping en wortelgroei zijn voor dit laboratorium dus een hoofdonderwerp
voor studie; daarnaast komt de vraag, welke soorten in de woestijn kunnen leven en
waarom zij alleen dit kunnen, en tevens de verdere vraag naar den invloed, dien in
de woestijn de bizondere samenstelling van den grond op verschillende plaatsen op
den plantengroei oefent. Het spreekt van zelf, dat deze zaken alleen ter plaatse
bestudeerd kunnen worden.
Zoo is het ook met de experimenteele evolutie gesteld.
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Niet in of nabij een groote stad vindt men in den regel de omstandigheden, die voor
de studie daarvan het meest geschikt zijn. Van daar dat het Carnegie-Institution eerst
een uitvoerig onderzoek heeft doen instellen naar de meest geschikt gelegen plaats.
De keuze is daarbij gevallen op Long-Island, het lange smalle eiland dat zich ten
Oosten van New-York uitstrekt en op welks meest westelijke punt de voorstad
Brooklyn gelegen is. Voorbij Brooklyn vertoont het de talrijke kleinere en grootere
villa's en buitenplaatsen van velen onder New-York's rijke handelslieden, de plaatsen
waar dezen des zondags de rust en de kalmte komen genieten, die nu eenmaal in het
al te dicht bevolkte handelsgedeelte van New-York niet te vinden zijn. Nog verderop
liggen een aantal kleine steden en dorpen, en onder deze munt Cold Spring door zijn
allerheerlijkste ligging te midden van boschbegroeide heuvelen uit. Het ligt aan de
noordzijde van het eiland, ongeveer op een uur afstand van de kust, die hier een
inham of natuurlijke haven vormt. Deze plaats heet Cold Spring Harbor. Aan den
oever van de kleine golf zijn de heuvelen bedekt met bosschen en buitenplaatsen,
onder welke laatste die van President R o o s e v e l t hier verdient vermeld te worden.
Deze golf was sinds jaren bekend als bizonder geschikt voor de studie van het leven
van allerlei zeedieren. Men vindt ze ten deele aan de houten havenwerken, ten deele
op de lagere plaatsen van een breede zandbank, die zich van den westelijken oever
tot dicht bij den oostelijke, dwars door de baai uitstrekt. Hier leeft de reusachtige
eenstaartskreeft, waarvan ik honderden van exemplaren in het ondiepe water vlak
bij mij kon zien, velen van hen bezig met eieren leggen. Hier leeft de bijna onzichtbaar
kleine springstaart, een soort van het geslacht Columbula. Om ze te zien moet men
een stuk wit papier op het strand leggen. Dadelijk is dit bedekt met een groot aantal
heele kleine zwarte puntjes, die lustig op en neer en heen en weer springen. Allerlei
andere diersoorten kan men hier bestudeeren, waaronder een heel gewone kleine
Zee-anemoon, behoorende tot het geslacht Sagartia.
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Sinds jaren was dan ook aan deze kust een Marine Laboratory gesticht, dat echter,
bij gebrek aan fondsen, eigenlijk alleen des zomers in gebruik was. Van deze
bizondere omstandigheden en deze uitmuntende gelegenheid heeft nu het
Carnegie-Institution gebruik gemaakt voor de stichting van zijn nieuw laboratorium.
Het heeft de beschikking verworven over de voorhanden gebouwen, bestaande in de
directeurswoning, den Library-Hall en het eigenlijke laboratorium, die, op korten
afstand van elkander, aan den westelijken oever dicht bij het zuidelijke uiteinde van
de baai gelegen zijn. Het heeft tevens den directeur van het Marine biological
Laboratory tot Directeur van de nieuwe stichting benoemd, hem daarbij opdragende,
niet alleen enkele weken des zomers, gedurende de vacantie, te Cold Spring Harbor
te vertoeven, maar zich daar voor goed met der woon te vestigen.
De Heer D a v e n p o r t , algemeen bekend om zijne statistische onderzoekingen
over de veranderlijkheid van dieren in verband met de plaatsen waar zij leven en met
de waarschijnlijke wijze van hun ontstaan, was sinds vele jaren hoogleeraar in de
dierkunde aan de Universiteit van Chicago, en tevens belast met het bestuur van het
zee-laboratorium. Zijne echtgenoote stond hem in dit laatste krachtig ter zijde, en
heeft een aantal onderzoekingen over de dieren van den Cold Spring Harbor het licht
doen zien, onder andere een zeer belangwekkende studie over den invloed van de
vermenigvuldiging door deeling op het aantal armen van de bovengenoemde
zee-anemonen.
Het oude laboratorium voldeed echter niet aan de eischen der nieuwe stichting.
Het was slechts voor enkele weken of maanden des jaars ingericht, en daarenboven
alleen voor zoölogische studiën. De evolutie der levende wezens moet echter zoowel
aan planten als aan dieren bestudeerd worden, en bij den tegenwoordigen stand der
wetenschap biedt het onderzoek van planten de grootste kansen op spoedige en
belangrijke resultaten. Er werden daarom plannen gemaakt voor een nieuw gebouw,
voldoende aan alle eischen van den tegenwoordigen tijd en voor een uit-
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gebreiden proeftuin in de onmiddellijke nabijheid. Tijdens mijn bezoek, in Juni van
dit jaar was men met den bouw gevorderd tot aan de eerste verdieping, en was de
proeftuin afgepaald en met voorloopige culturen bezet, wier doel echter vooralsnog
in hoofdzaak was, om door voortdurende bewerking den grond te zuiveren van de
wortelstokken en zaden van de wilde soorten, die daar vroeger gegroeid hadden. De
eigenlijke proeven zouden eerst later begonnen worden, maar de zaden daartoe waren
reeds grootendeels bijeengebracht.
In de maand Mei bracht de nieuwe directeur zijne huishouding van Chicago naar
Cold Spring Harbor over, en begon de verandering van de oude in de nieuwe stichting.
Toen deze naar wensch gevorderd was en alles zoo ver was geregeld, dat aan
bezoekers een voldoend denkbeeld kon gegeven worden van de plannen en methoden
van werken, werd het tijdstip gunstig geoordeeld om het nieuwe laboratorium plechtig
te openen. Het ontving den naam van Laboratory for experimental evolution en den
rang van een departement van het Carnegie-Institution te Washington. Behalve den
directeur zijn daaraan verbonden twee assistenten en een secretaris. Als assistent
belast met het plantkundige gedeelte treedt op de Heer Dr. G. S h u l l , die te Chicago
onder leiding van D a v e n p o r t studeerde, terwijl de Heer L u t s met het zoölogisch
gedeelte belast is. Secretaris of ‘stenographer’ zooals het in Amerika heet, is Miss
L u t s , wier naam slechts bij toeval en niet door verwantschap met dien van den
laatstgenoemden assistent overeenkomt.
De plechtige opening was bepaald op Zaterdag 11 Juni. Uitgenoodigd waren allen,
die te New-York en elders in ontwikkelingsgeschiedenis belangstellen, en een
tachtigtal van hen, meest onderzoekers van naam of professoren of instructoren aan
bekende inrichtingen van onderwijs hadden aan de uitnoodiging gevolg gegeven.
Enkelen waren daartoe zelfs uit Washington en andere meer verwijderde plaatsen
overgekomen. Zij allen werden verzocht hunne namen te plaatsen in een album, dat
als gedenkboek van de stichting
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daartoe gecalligrapheerd was. Behalve deze geleerden waren de bewoners der
omliggende buitenplaatsen en villa's talrijk opgekomen, deels uit belangstelling in
de nieuwe stichting, deels omdat zij reeds te voren van die belangstelling de meest
ondubbelzinnige bewijzen hadden gegeven. Terwijl namelijk de gelden voor de
stichting door het Carnegie-Institution werden gegeven, was het terrein voor het
nieuwe gebouw en de proeftuin en de noodige grond voor eventueele latere
uitbreidingen door een aantal der rijke naburen aan de stichting aangeboden.
Omstreeks twaalf uur kwam de eerste groep van genoodigden aan het station te
Cold Spring aan, van waar men in een langen stoet van rijtuigen door het heerlijke
bosch en ten deele langs de beek die in de baai uitstroomt naar het laboratorium reed.
Voor hun vervoer waren door de Long-Island Spoorwegmaatschappij de noodige
bizondere wagens kosteloos ter beschikking gesteld. Een dezer wagens kwam van
New-York, de andere van Brooklijn, beide vereenigden zich aan het station Jamaica.
De gasten werden in de woning van den directeur D a v e n p o r t ontvangen en
gebruikten aldaar, deels in de versierde kamers, deels op het ruime balkon, het
luncheon. Daarna begaf men zich naar den Library Hall, het grootste der beschikbare
localen, dat voor deze gelegenheid ten deele ontruimd en van een spreekplaats
voorzien was.
De plechtigheid werd geopend door den Heer D a v e n p o r t , die er op wees, dat
studiën over evolutie en vooral proefondervindelijke studiën niet van dien aard zijn,
dat zij spoedige uitkomsten belooven, en dat de stichters en belangstellenden dus
geduldig moeten afwachten wat men eenmaal bereiken zou. Het nieuwe laboratorium
is wel eenig in zijn opvatting en in het doel van zijn streven, toch zal het zich zooveel
mogelijk in verbinding stellen met andere inrichtingen die hetzij in Amerika, hetzij
elders de studie der ontwikkelingsgeschiedenis beoogen. Ten slotte bracht de directeur
zijn dank aan de directeuren van het Brooklyn-Institute of Arts and Sciences, de
vroegere stichters van het Marine biological Laboratory, die dit geheele labora-
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torium met al zijn inrichtingen aan de Carnegie-Institution ten geschenke aangeboden
hadden, aan de gevers van het voor de vergrooting benoodigde land, en aan de locale
Wawepex-Society, die de stichting door een echt Amerikaansche bijdrage in de
kosten grootelijks bevorderd had.
Daarna hield de voorzitter der Wawepex-Society een toespraak, aan het einde van
welke hij de eigendomsbewijzen aan den Heer B i l l i n g s als vertegenwoordiger
der Carnegie-Institution ter hand stelde. Hij schetste de geschiedkundige ontwikkeling
van het dorpje Cold Spring Harbor. Vroeger was dit een haven voor walvischvangers
en zeer welvarend, later was dit echter, ten deele door het verzanden van de haven,
tendeele door het gebruik van grootere schepen en door andere oorzaken allengs
afgenomen, en thans hebben de walvischvangers andere havens opgezocht en is het
dorp in verval geraakt. Het bestaat nu voornamelijk door de aanwezigheid van zoo
talrijke New-Yorkers in den omtrek.
Dr. B i l l i n g s nam de bedoelde papieren met een kort antwoord aan, waarin hij
er op wees hoe grooten invloed de studie der ontwikkelingsgeschiedenis op de
philosophie en op de theologie gehad hebben, en hoe groote resultaten men daarvan
ook op sociaal gebied verwachten mag. Hij sprak tenslotte eenige woorden tot den
directeur en verklaarde zich ten volle bewust van den langzamen gang, dien het
onderzoek noodzakelijk moest gaan. Laat ons hopen, zeide hij, dat bij de viering van
den vijftigsten verjaardag van deze stichting de bewijzen ruimschoots zullen
voorhanden zijn, dat de stap dien wij thans doen, wijs en gerechtvaardigd was.
Na hem werd nog een woord van welkom, namens de buren van het nieuwe
laboratorium gesproken door den Heer F.W. H o o p e r , die kortelijks aan de
verdiensten van de heeren D e a n e en C o n n , de beide voorgangers van den
tegenwoordigen directeur, herinnerde. Daarna werd het woord gegeven aan schrijver
dezes, voor het houden van de volgende feestrede.
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De evolutie der organische wezens was tot nu toe eensdeels een voorwerp van diepe
bewondering, en anderendeels van vergelijkende studie. Uit de algemeene
verschijnselen die de verwantschap van planten en dieren ons overal in de natuur
doet zien, meende men den gang der ontwikkeling zelve te kunnen afleiden.
Thans is dit anders geworden. Men is niet meer tevreden met de kennis van de
groote lijnen van het proces, men wil tot in de fijnste bizonderheden daarvan
indringen. Men wil nieuwe soorten zien ontstaan en onderzoeken door welke wetten
haar ontstaan beheerscht wordt, en van welke invloeden het afhankelijk is. Men wil
trachten deze kennis zóó uit te breiden, dat het eenmaal mogelijk zal zijn, zelf in de
verandering der soorten in te grijpen. Het is niet voldoende, ons deel te hebben in de
vruchten van het werk der natuur; wij willen ook ons deel in het werk zelf hebben.
Ja wij willen trachten het werk te beheerschen en te leiden, ten einde nog betere
vruchten te verkrijgen.
Ongetwijfeld is dit een hoog en verheven doel. Maar door den bouw van dit
laboratorium zijn de voorbereidingen getroffen, die noodig zijn om het te bereiken.
De grondslagen voor een onderzoek zijn op breede schaal gelegd, met het vaste
voornemen aan de natuur geheimen te ontwringen, die tot nu toe onschendbaar
schenen.
De ontwikkelingsgeschiedenis van het planten- en dierenrijk moet een
proefondervindelijke wetenschap worden. Eerst moet zij grondig worden bestudeerd
en zooveel mogelijk gecontroleerd, daarna moet zij in haar tegenwoordigen voortgang
worden geleid, om eindelijk op verschillende punten ten nutte der menschheid te
worden veranderd.
Deze denkbeelden zijn reeds voor een bepaalde richting uitgesproken en uitgewerkt
door den heer D a v e n p o r t , die thans tot directeur van dit laboratorium is benoemd.
Zijn werk draagt den titel ‘Experimenteele Morphologie’, een combinatie van
begrippen, die aanvankelijk zeer gewaagd scheen, maar die sedert allengs burgerrecht
verkregen heeft. Proefondervindelijke vormleer is echter nog geen experimenteele
evolutie. De eerste bepaalt zich tot de studie
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der oorzaken, die het verschijnen van de reeds gegeven vormen der soort in de
bepaalde gevallen beheerschen, de tweede vraagt naar de oorzaken van het ontstaan
van nieuwe eigenschappen. De aardappelplant maakt uit het onderste gedeelte van
haar stam uitloopers, die onder gewone omstandigheden aan hun top elk een aardappel
voortbrengen, maar die in andere gevallen boven den grond groeien en tot groene,
bebladerde stengels worden kunnen. De experimenteele morphologie vraagt waarom
nu eens aardappelen en dan weer stengels ontstaan, van welke omstandigheden en
oorzaken dit afhangt, en hoe men het verschijnsel naar willekeur kan regelen. De
experimenteele evolutie daarentegen vraagt hoe het komt, dat onder de talrijke soorten
van het geslacht Solaum er één is die aardappelen voortbrengt, welke oorzaken en
wetten, en welke bijzondere omstandigheden het allereerste ontstaan van dit vermogen
beheerschen, en hoe men, misschien, bij andere soorten van hetzelfde geslacht, of
wellicht zelfs in andere geslachten, eveneens een vermogen om aardappelen te maken
zou kunnen te voorschijn roepen.
Om zulke vragen te beantwoorden, wordt natuurlijk veel tijd en veel studie
vereischt. Maar het nieuwe laboratorium is voorzien van de noodige inrichtingen,
van uitgebreide cultuurvelden en van het vereischte personeel, om dit onderzoek aan
te vangen. Langzaam en geleidelijk moet het beginnen, en de moeilijkheden zullen
in den aanvang uiterst talrijk zijn. Maar alles wijst er op, dat de hoop gegrond is, dat
het ten slotte gelukken zal ze te overwinnen, en wetten te ontdekken, wier toepassing
in wetenschap en praktijk voor het menschdom een zegen zal worden.
Op het gebied der evolutie gaat het onderzoek in Amerika en in Europa thans hand
in hand. Moge jaren geleden het zwaartepunt in de oude wereld gelegen zijn, in de
laatste tijden in een snelle verandering duidelijk te bespeuren. Talrijker en talrijker
worden de bijdragen uit de nieuwe wereld, en meer en meer raken zij de dieper
gelegen, ja de moeielijkste vraagstukken. In Amerika hebben
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de leer der bevruchting, de rol van het mannelijk element daarbij, ja zelfs de uiterst
moeielijke vraag naar de oorzaken, die het geslacht van het nieuwe individu bepalen,
door de ontdekking van zeer belangrijke feiten een geheel onverwachten steun
gekregen en is ook de rol der celkernen en haar aandeel aan de bepaling der erfelijke
eigenschappen onlangs uit het speculatieve stadium van onderzoek tot dat van
rechtstreeksche microscopische waarneming overgegaan. Op talrijke andere punten
is een toenemende vooruitgang te bespeuren, en daarom heb ik er bizonderen prijs
op gesteld, dat bij de opening van dezen nieuwen weg van onderzoek het houden der
feestrede aan mij is opgedragen. Dit toch getuigt van een streven naar samenwerking,
dat dezerzijds natuurlijk hoogelijk gewaardeerd wordt.
De taak, die ik op mij heb genomen, sluit in zich, een denkbeeld te geven van wat
ik mij voorstel, dat op het gebied der experimenteele evolutie, zoowel in de eerste
als in latere jaren te onderzoeken zal zijn, welke methoden daarbij kunnen worden
gevolgd, en welke uitkomsten, wellicht, mogen worden verwacht.
Uit den aard der zaak is deze taak deels een zeer reëele, deels een uitermate
bespiegelende, bijna gelijk aan een droom. Wat voor de eerste jaren het werk en de
verwachtingen zijn, laat zich op vaste grondslagen en tot in vrij fijne bijzonderheden
uitwerken. Maar wat de verre toekomst eens brengen zal, kunnen wij thans nog ter
nauwernood vermoeden. Slechts wat wij hopen en gaarne verwezenlijkt zouden zien,
laat zich schetsen, en zelfs dit nog slechts in zeer grove trekken. Toch is dit het
oogenblik, waarop het bespreken van dergelijke verwachtingen geoorloofd en noodig
is, en waarop misschien uit een zeer vage hoop en een droomerig denkbeeld een
middel kan ontstaan, dat, aan de ervaring getoetst, den weg wijst tot geheel nieuwe
middelen van onderzoek en tot te voren onverwachte uitkomsten.
Vergunt mij het onzekere aan het zekere te doen voorafgaan, en eerst de verdere
toekomst te beschouwen, om daarna tot het werkplan voor de eerstvolgende jaren
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over te gaan. Vergunt mij tevens daarbij een beeld te gebruiken, ten einde mijne
bedoelingen op gemakkelijker wijze duidelijk te maken.
De wetenschap is een veld van licht, te midden van bijna ondoordringbare
duisternis. Helder schijnt het licht op de menschheid, verlossing brengende van
onkunde en onmacht, van twijfel en vrees. Door gestadigen en harden arbeid en door
de toewijding van velen wordt het licht onderhouden en zijn gebied allengs vergroot,
en dringen de zegeningen van ervaring en macht over de natuur allengs in grooter
kringen door. Amerika is rijk aan stichtingen, die de middelen geven tot onderzoek
en onderwijs, tot verdieping en verspreiding van kennis, en iedereen weet, hoe
naijverig Europa op de mogelijkheid van zulke schenkingen, en op den edelen,
vaderlandslievenden en het menschdom bevoordeelenden geest is, die daaraan ten
grondslag ligt.
In ons beeld kan de vermeerdering van kennis op tweeërlei wijzen plaats vinden.
Ten eerste door gestadig en zorgvuldig werk in het lichtveld zelf. De grond moet
worden beploegd en de grenzen moeten worden uitgebreid, en honderden en duizenden
van onderzoekers zijn onvermoeid bezig alle leemten aan te vullen en aan alle kanten
op de eenmaal vaststaande grondslagen voort te werken.
Daarnaast staat het tweede middel van vooruitgang. Van uit het groote veld worden
lichtpunten uitgeworpen in de omringende duisternis. Hun kansen om uitgedoofd te
worden, en zonder gevolgen voorbij te gaan zijn natuurlijk voor de hand liggend, en
tallooze pogingen leiden dan ook niet tot de gewenschte uitkomst. Maar van tijd tot
tijd verwerven zij vasten voet en staan zij als bakens, ver in de donkere omgeving.
Dan wijzen zij den weg voor een veel snelleren vooruitgang. Rondom de bakens kan
het licht zich uitbreiden, en tusschen hen en het groote lichtveld wordt de duisternis
van twee kanten bestreden, zoodat het vroeg of laat gelukken moet, de bakens met
het lichtveld te verbinden, en al het terrein tusschen hen beiden te veroveren en
toegankelijk te maken. Zoo worden de
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uitgeworpen lichtpunten de middelen tot een snelleren vooruitgang in bepaalde
richtingen.
Vandaar dat zulke lichtpunten de groote feiten geworden zijn, die de geschiedenis
van het natuurkundig onderzoek ons bewaart. Zij maken den naam van de mannen,
die ze uitwerpen onsterfelijk, zij zijn als het ware de keerpunten der historie. B a c o
en N e w t o n , L y e l l en D a r w i n staan onder allen vooraan, en in den
tegenwoordigen tijd wijden E d i s o n en M a r c o n i , R ö n t g e n en C u r i e den
arbeid van hun genie aan de belangen der menschheid.
Met deze opvatting van de beide hoofdbeginselen van vooruitgang op het gebied
van kennis en wetenschap vereenigt zich het Carnegie-Institution ten volle. Te
Washington heeft het zijn zetel; hier werkt het regelmatig en gestadig voor de
bevordering der algemeene wetenschappelijke belangen. Daarnaast heeft het een
eerste lichtpunt uitgeworpen ver in de dorre woestijn, om een baken te worden van
onderzoek in de talrijke vragen van theoretisch en practisch belang, die de woestijn
ons aanbiedt. De oorsprong van de flora en de fauna van die waterarme streken moet
worden nagegaan. Hoe zijn sommige planten en dieren er toe gekomen, bij voorkeur
daar te leven? Waardoor zijn zij in staat gesteld, in millioenen van exemplaren zich
te vermenigvuldigen, waar andere soorten noodzakelijk zouden te gronde gaan?
Hebben zij bij dien overgang hun natuur veranderd, of zijn zij slechts uitgezocht uit
vele anderen, en zijn alleen zij toegelaten, die reeds van den aanvang af geschikt
werden bevonden? Hoe kan de mensch in dit proces ingrijpen? Is hij beperkt tot de
werken van irrigatie en tot de keus van elders bekende, maar toevallig voor de nieuw
te ontginnen landen passende soorten van land- en tuinbouwgewassen?
Deze en tallooze andere vragen moeten worden beantwoord. Om daartoe bij te
dragen heeft het Carnegie-Institution een laboratorium ingericht, midden in de
woestijn. Het is gebouwd op de heuvelenreeks nabij Tucson in Arizona, een der
oudste Spaansche stichtingen in die bijna onbewoonbare landstreek, en thans een
bloeiende en zich
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snel ontwikkelende stad, met groote industrieën en een levendigen handel op Mexico,
en met toenemenden landbouw, gegrondvest op kunstmatige irrigatie.
Het woestijn-laboratorium staat onder het toezicht van de plantkundigen C o v i l l e
te Washington en M a c D o u g a l te New-York, terwijl Dr. C a n n o n , met den titel
van ‘resident-investigator’ de werkzaamheden leidt. De hoop op een
wetenschappelijke en praktische verovering der woestijn is de grondslag van het
werk, en alles wijst er op, dat deze hoop ten volle gewettigd is.
Heden wordt een tweede lichtpunt door het Carnegie-Institution in de omringende
duisternis uitgeworpen. Het is het laboratorium, dat wij thans inwijden. Het moet
een baken worden in een veel dichter duisternis; het moet veel moeilijker vraagstukken
aanvatten, en kan daarbij slechts op een veel zwakkeren grondslag van voorafgaande
kennis steunen. Het heeft een veel hooger doel, en streeft naar vruchten van meer
algemeen belang. Het moet een leidster worden op een gebied van geheel onverwachte
feiten en ontdekkingen en een bron voor geheel nieuwe methoden van verbetering
van onze huisdieren en landbouwplanten. Het heeft een veel zwaarderen arbeid voor
zich en zal eerst na jaren van voorbereidende studie de groote praktische problemen
rechtstreeks kunnen aanvatten.
Maar hoelang deze periode van stillen arbeid ook moge duren, er kan geen twijfel
zijn, of het doel zal eenmaal worden bereikt. De geheele inrichting, de rijke middelen,
maar vooral de persoon van den directeur en de keuze van zijn staf beloven een
glansrijke toekomst. Welke die toekomst zal zijn, laat zich natuurlijk niet in
bizonderheden omschrijven. Toch is het wenschelijk, de verwachtingen eenigszins
nader uit te werken, welke de tot nu toe genomen maatregelen met recht kunnen doen
ontstaan.
Zulke verwachtingen binden niet, want 's werelds loop laat zich niet voorspellen.
Maar ik zie geen bezwaar in een schets, daar ik ten volle overtuigd ben, dat de
uitkomst toch eenmaal de meest schitterende verwachtingen overtreffen zal.
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Meer in bizonderheden gaande, kunnen wij ook hier ons beeld van het lichtveld der
wetenschap toepassen. Ook dit laboratorium moet zulk een veld worden, dat door
vlijtigen arbeid zich steeds vergroot, maar van waaruit tevens losse lichtpunten in
de omringende duisternis worden uitgeworpen. Hoe het werk op het veld moet
geschieden, laat zich ten minste in groote trekken berekenen; wat de bakens zullen
kunnen bereiken laat zich ternauwernood gissen. Het is als een droom. Maar het is
een zeer verleidelijke droom, en ik vind geen reden, om aan die verleiding weerstand
te bieden. Daarom zal ik trachten te schetsen, wat ik in dien droom heb meenen te
zien, en welke hoop het denkbeeld van experimenteele evolutie, in verband met de
groote ontdekkingen van onzen tijd op verwant gebied, in mij opwekt.
Mijn droom is uitgegaan van de oude vraag, wat er in een ei is, dat dit in staat stelt
al de eigenschappen van een vogel allengs te ontwikkelen. Waarom wordt uit het
eene ei een kip, en uit het andere een fazant geboren? Welke eigenschappen hebben
de ouders daarin gelegd, die met klaarblijkelijke noodzakelijkheid de ontwikkeling
in een bepaalde richting leiden? Natuurlijk moet er in het eigenlijk levende deel van
het ei, het zoogenaamde kiemvlekje iets anders zijn, zoo er een kip, en iets anders
zoo er een fazant uit ontstaan zal. De dooier en het eiwit zijn slechts voedsel, en
daarin kan de oorzaak van het verschil dus moeilijk liggen. Nog grooter verschillen
moeten er zijn tusschen het ei van een vogel en van een slang, en veel grooter
natuurlijk tusschen die en de eieren van zeesterren en zeeappels, die bekende soorten,
die zoo dikwijls door de zee op ons strand worden geworpen, en wier eieren en larven
een zoo zeer gezocht materiaal voor de studie der ontwikkelings-verschijnselen
geworden zijn.
Nu zouden wij kunnen trachten, ons een voorstelling te maken van den aard dezer
onzichtbare verschillen. Wij zouden kunnen vragen, wat wellicht het microscoop
ons openbaren zal, wanneer het zijn gebied nog verder zal uitgebreid hebben en
deeltjes, die thans nog onzichtbaar zijn,
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zoo zal kunnen vergrooten, dat wij ze rechtstreeks kunnen waarnemen. Maar op deze
vraag wil ik thans niet ingaan. Liever wil ik vragen, of het mogelijk zou kunnen zijn,
in de samenstelling van die kiemen willekeurig veranderingen te weeg te brengen,
zóó, dat het dier dat uit het ei ontstond, andere eigenschappen zou vertoonen dan
zijne ouders. Natuurlijk bedoel ik niet, dat men zou kunnen trachten uit een
zeesterren-ei een slang, of uit een schildpadden-ei een vogel te maken. Die verschillen
zijn veel te groot. Aanvankelijk zal men wel met de allerkleinste veranderingen
tevreden moeten zijn. Laat ons daarom een voorbeeld kiezen van zulk een zeer kleine
en schijnbaar onbeteekenende wijziging.
De gewone pauw heeft een witte variëteit, die de schitterende kleuren van de
gewone soort mist. Uit de eieren dezer variëteit komen steeds weer witte pauwen.
Er moet dus tusschen het ei van een gewone en dat van een witte pauw een verschil
zijn dat het verschil in kleur bewerkt. Dit verschil echter kan eenvoudig zoo
beschouwd worden, dat men zegt, dat de kleuren in het eene geval vrij tot
ontwikkeling komen, terwijl zij in het andere daarin, door een of andere oorzaak
worden belemmerd. Wat is nu deze oorzaak, en hoe zou men die kunstmatig kunnen
nabootsen? Met andere woorden, zou het mogelijk zijn, een middel te ontdekken dat
in het ei van een gewone pauw, de kleuren kan beletten tijdens den lateren groei te
voorschijn te treden?
Wij moeten natuurlijk aannemen, dat in het ei voor elke eigenschap en dus ook
voor de kleuren, bepaalde deeltjes voorhanden zijn, die die eigenschap als het ware
vertegenwoordigen, en die door zich te vermenigvuldigen, tijdens de ontwikkeling
van het jonge dier ten slotte de kleuren doen ontstaan. Kon men die deeltjes nu
dooden, of ook slechts zóó verzwakken, dat zij, in vergelijking met andere achterlijk
bleven, dan zou misschien uit een gewoon pauwenei, in eens en kunstmatig, de witte
variëteit kunnen verkregen worden.
Overlegt men de zaak op deze wijze, dan schijnt het
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dat men met heele kleine veranderingen in een ei, zeer groote wijzigingen in een
organisme zou kunnen teweeg brengen. Een witte variëteit van de pauw zou slechts
een herhaling zijn van iets dat reeds bestond. Maar het is duidelijk, dat dezelfde
redeneering van toepassing zou zijn op vogels en andere dieren, waarvan zulk een
variëteit nog niet bestaat, zoodat men werkelijk iets nieuws zou krijgen. Ja men zou
het beginsel misschien ook op bloemen kunnen toepassen. Witte afwijkingen van
soorten met blauwe of roode bloemen komen zoo algemeen voor, dat het slechts
natuurlijk schijnt om aan te nemen, dat elke rood- of blauwbloemige plant er eene
zou kunnen hebben. Toch is dit nog niet het geval, en zijn er tuinplanten, waarvan
een witte vorm nog steeds te vergeefs gezocht is en zeker, zoo zij gevonden of
voortgebracht kon worden, door kruising met andere, tot een belangrijke
vermeerdering der vormen zou kunnen bijdragen. Ik noem slechts de bloeiende
canna's, wier kleur rood is, doch met geel vermengd. Verlies van het rood zou ze
zuiver geel doen worden, verlies van het geel zuiver karmijnrood, terwijl een verlies
van beide kleuren noodig zou zijn, om de zoo zeer gewenschte witte variëteit te doen
ontstaan. Maar men heeft haar nog niet gevonden, en kan haar voorshands ook nog
niet maken.
Is het mij gelukt duidelijk te maken, wat men in zulk een bepaald geval door
vernietiging of verzwakking der vertegenwoordigende deeltjes in een ei van een dier
of in een zaadknop van een plant wellicht eenmaal zou kunnen bereiken, dan mogen
wij dit denkbeeld natuurlijk uitbreiden. De kleuren dienden ons slechts als voorbeeld.
Juist dezelfde beschouwing zou men ook op allerlei andere eigenschappen kunnen
toepassen. Doornlooze en onbehaarde variëteiten worden dikwijls als verdere
voorbeelden aangehaald. Verlies van het meel in het zaad onderscheidt de
suikererwten en de suikermais van de gewone soorten. Er zijn aardbeziën die geen
uitloopers en Acacia's die geen gevinde bladeren maken. Dit zijn natuurlijk slechts
onbelangrijke wijzigingen, maar het is duidelijk dat als men die kunstmatig kon
maken, men allengs tot meer belangrijke
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zou kunnen overgaan. Groote verbeteringen onzer nuttige dieren, of van land- en
tuinbouwplanten zouden tenslotte mogen worden verwacht.
Gaarne geef ik toe, dat wij van het bereiken van dit doel nog ver af zijn. Maar bij
de stichting van een nieuw laboratorium met een nieuwe richting van onderzoek
komt het mij toch wenschelijk voor zulk een blik in de toekomst te slaan. Natuurlijk
kan men niet voorspellen wat later eenmaal zal worden ontdekt. Maar het is van
groot belang, een heldere voorstelling van de mogelijkheden op dit gebied te hebben,
teneinde van elke toevallige vondst terstond de waarde en de beteekenis te kunnen
beoordeelen. Zonder die voorzorg zou allicht een kleine ontdekking kunnen verloren
gaan, die toch het punt van uitgang had kunnen worden, van waaruit tenslotte de
oplossing van het raadsel had kunnen bereikt worden.
Daarom wensch ik thans na te gaan, welke kansen er zijn, om in eieren zulke
veranderingen teweeg te brengen. Ik stel daarbij voorop, dat alles, wat men tot nu
toe omtrent de physiologie van de eieren der meest verschillende soorten van dieren
onderzocht heeft, en alle veranderingen, die men daarbij feitelijk in de kiemen teweeg
heeft gebracht, grof is in vergelijking met het verschijnsel dat ons thans voor den
geest zweeft. Een kleurverandering in de veeren van een pauw zou natuurlijk
volkomen onzichtbaar blijven, zoolang het kuiken in het ei ligt, en zelfs nog geruimen
tijd daarna. En zoo zou het met allerlei andere eigenschappen zijn. Zichtbare
veranderingen in de kiem en het kuiken komen ons, van dit standpunt, voor als grove
monstrositeiten, die wel belangrijk, maar niet het doel van ons streven zijn. Wat men
thans moet zoeken zijn onzichtbare, en zich eerst veel later verradende wijzigingen.
Het dooden van enkele vertegenwoordigende deeltjes in een ei is misschien het
beste voorbeeld, ofschoon het allicht in de praktijk nog te grof zal blijken. Men zou
kunnen trachten het te bereiken met een methode, die door E n g e l m a n n voor
andere doeleinden gebruikt is. Ligt een levende cel onder het microscoop, zoo kan
men het
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licht dat haar beschijnt, door een lens laten gaan, en die lens zoo kiezen en zoo
plaatsen, dat haar brandpunt juist in het veld van het microscoop valt. Is de lens aan
een eigen, beweeglijk statief bevestigd, dan zou men dit brandpunt zich onder het
microscoop kunnen doen verplaatsen. Men zou dan in een vrij donker veld een helder
lichtend punt als het ware kunnen laten wandelen. Is het klein genoeg om een enkele
bladgroenkorrel, of een celkern, of zelfs een deel van een kern te treffen, zoo zou
men alleen dat punt kunnen verlichten. Op deze wijze heeft E n g e l m a n n
rechtstreeks aangetoond dat het licht in de groene deelen der cellen zijn
koolzuur-ontledende werking uitoefent, en niet in de kleurlooze gedeelten van het
levend protoplasma.
Nu concentreert een lens natuurlijk niet alleen de licht- maar ook de warmtestralen.
Iedereen weet, dat voorwerpen, in het brandpunt geplaatst, verhit worden; vandaar
trouwens de naam. Past men dit onder het microscoop toe, dan zou men dus een klein
deel van een cel sterk kunnen verwarmen, zonder de overige deelen te beschadigen.
Spoedig zou daarbij de warmte zoo groot worden, dat het getroffen deel afstierf. Zoo
kan men enkele bladgroenkorrels dooden, terwijl de overige deelen der cel levend
blijven. Als men nu voorzichtig een celkern, of een deel daarvan tot dicht bij de
temperatuurgrens van het leven verwarmde, zou men mogen verwachten, dat die
grens niet voor alle deeltjes dezelfde is. Enkele zouden eerder sterven, andere later.
In een gunstig geval zou men dus de meest gevoelige kunnen dooden, maar de overige
sparen.
Gesteld nu, dat men er enkele trof, die voor de ontwikkeling niet volstrekt
noodzakelijk waren, dan zou men misschien, langs dezen weg een variëteit kunnen
tot stand brengen. Natuurlijk zou er nog heel wat te bestudeeren en te beproeven zijn,
vóórdat men zoover kon komen. Doch dit is thans niet de zaak die ons bezighoudt.
Het kwam er slechts opaan, aan te toonen, dat er een weg is, die de kans op zulk een
ingrijpen opent.
Waarschijnlijk zal het volstrekt niet noodig zijn, bepaalde
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deeltjes in een ei te dooden, om zichtbare veranderingen in het daaruit groeiend
organisme teweeg te brengen. Veel natuurlijker schijnt het ze eenvoudig in meerdere
of mindere mate te verzwakken, hetzij tijdelijk, hetzij op den duur. Door een tijdelijke
verzwakking zou men kunnen hoopen ze achterlijk te maken in vergelijking met de
overige factoren van het ontwikkelingsproces en daardoor misschien de fijnst
mogelijke wijziging te erlangen.
Een eerste middel dat zich daarbij aanbiedt is het bedwelmen. Aether en chloroform
werken op dierlijke en plantaardige cellen op overeenkomstige wijze als op het
menschelijk organisme, en wellicht zou men daarvan gebruik kunnen maken, om
geringe storingen in de allereerste ontwikkeling te doen optreden. Reeds zijn een
aantal feiten bekend, die de uitgesproken hoop wettigen, of ten minste steunen. Wat
eieren betreft, gebruikt men bij voorkeur die van zee-egels en zee-appels, die deels
om hun doorschijnendheid, deels om hun taaiheid, deels om allerlei andere redenen
voor onderzoekingen bizonder geschikt zijn. W i l s o n heeft nu vóór, tijdens, en na
de bevruchting aether op zulke eieren laten inwerken. Zichtbare afwijkingen van het
normale proces waren daarvan het gevolg. Zoo kan de mannelijke kern belet worden
met de vrouwelijke te copuleeren, doch daarbij op eigen gelegenheid voortgaan met
groeien. Ook kunnen de stralen-sphaeren, die gewoonlijk van de kernen uitgaan, en
waarlangs zij vermoedelijk haren invloed op de cel oefenen, door de werking van
aether tijdelijk worden uitgewischt, of ten minste onzichtbaar gemaakt, zonder dat
daardoor de levensverschijnselen en met name de deelingen in de kernen merkbaar
worden gestoord. Dan kunnen de kernen zich vermenigvuldigen, zonder dat dit door
de overeenkomstige celdeelingen wordt gevolgd en er ontstaan veelkernige cellen.
W i l s o n kon soms 64 kernen in een enkele cel tellen, terwijl het normale aantal
niet meer dan één bedraagt. Eindelijk kunnen de celdeelingen zoo onregelmatig
worden, dat zij, inplaats van tusschen de kernen door te gaan, langs deze den nieuwen
wand maken, zoodat de eene helft geen en de andere beide of alle jonge
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kernen krijgt. Zulke kernlooze cellen vertoonen dan natuurlijk allerlei afwijkende
verschijnselen.
De meeste van de beschreven afwijkingen zijn van voorbijgaanden aard, zoo de
bedwelming slechts kort genoeg duurt. Is het nog mogelijk, dan keert daarna de kiem
tot het normale ontwikkelinsproces terug. Maar misschien blijft er toch nog iets over,
dat, aanvankelijk onzichtbaar, en dus tot nu toe niet opgemerkt, in het latere leven
zich zou verraden, en dan juist wijzigingen geven, zooals wij die zouden wenschen
te zien ontstaan. Een ruim veld van waarneming en onderzoek ligt hier voor ons
open.
Dat bedwelming werkelijk veel fijnere wijzigingen in den groei en de ontwikkeling
kan te weeg brengen is, ten minste voor planten, door de merkwaardige studiën van
J o h a n n s e n bewezen. Aan dezen gelukte het, door een voorbijgaande bedwelming,
slapende knoppen wakker te maken. Het resultaat was geheel onverwacht, en toch
kan iedereen zich gemakkelijk van de juistheid overtuigen. Onze boomen en heesters,
onze bloembollen en knolgewassen hebben 's winters een periode van rust, die niet
eenvoudig het gevolg van de koude is. Dit blijkt terstond wanneer men bedenkt, dat
de term winterrust het verschijnsel eigenlijk zeer onvolkomen uitdrukt. Want
hyacinten en tulpen en tal van andere bolgewassen rusten eigenlijk des zomers. Als
in het voorjaar hun bloemen uitgebloeid zijn, kunnen zij nog zaad maken, en moeten
zij, b.v. een maand lang, door middel hunner bladeren het voedsel maken dat voor
het verdere leven van den bol, tijdens de periode van rust, noodig is. Maar juist als
de warme zomermaanden intreden, beginnen zij deze periode, en daaruit volgt, dat
gebrek aan warmte daarvan klaarblijkelijk niet de oorzaak is. Zoo is het met tal van
voorjaarsplanten, waarvan men de bladeren nog eenigen tijd in den zomer ziet, maar
die vroeg of laat ter ruste gaan, lang vóór het einde van den herfst.
Er moeten dus inwendige, van het jaargetijde onafhankelijke oorzaken zijn, die
deze rust bewerken. Daarnaast kan 's winters de koude de ontwikkeling vertragen,
en iedereen weet dat enkele te vroege en te warme voor-
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jaarsdagen de knoppen er toe brengen kunnen vóór hun tijd uit te loopen. Maar dit
kan wel in het voorjaar, doch niet in den eigenlijken winter, vooral niet in 't begin
daarvan geschieden. Men kan dit bewijzen door takken van allerlei boomen en
heesters af te snijden en, in wat water, in een warme kamer te plaatsen. Doet men
dit in Februari of Maart, dan ziet men weldra de meeste knoppen zwellen, en een
aantal er van open barsten en hun bladeren en bloemknoppen ontplooien. Doet men
het in October of November, zoo blijven de takken echter werkeloos. Toch is alles
of ten minste nagenoeg alles in hen voor het hernieuwde leven gereed. Dit blijkt juist
uit de aether-proeven van J o h a n n s e n . Want wat men door eenvoudig verwarmen
niet kan bereiken, kan men daardoor wel verkrijgen na een voorbijgaand bedwelmen.
Men zet de takken, na ze afgesneden te hebben, en liefst zonder water in een groote
metalen kist met goed sluitend deksel, of ook onder een glazen stolp of in een flesch
met wijden hals, en voegt daaraan een afgemeten hoeveelheid aether toe. Men laat
ze er twee dagen in, en herhaalt daarna zoo noodig de bewerking nog eens. Zet men
ze nu in wat water op een verwarmde plaats dan ziet men ze spoedig uitloopen, ten
minste verscheidene soorten, want de vereischte hoeveelheid aether is niet voor alle
dezelfde. Dit proces, dat in het klein zeer verrassende uitkomsten geeft, heeft in de
laatste jaren in het groot in de praktijk ingang gevonden voor het forceeren van
seringen. Want het is daardoor mogelijk geworden, den bloei dezer struiken in Januari
en December eenige weken te vervroegen, en zoodoende omstreeks Kerstmis en
Nieuwjaar daarvan groote hoeveelheden bloemtrossen in den handel te brengen. En
merkwaardiger wijze groeien de trossen na het aetheriseeren zooveel sneller dan bij
het gewone forceeren, dat de meerdere kosten van de installatie en toepassing van
dit proces geheel opgewogen worden door de besparing aan brandstof, die het kortere
forceeren in de kassen natuurlijk met zich voert.
Zoo hebben wij in aether - en hetzelfde geldt van chloroform - een zeer
merkwaardig middel om allerlei
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wijzigingen in het ontwikkelingsproces te voorschijn te roepen, en het spreekt van
zelf, dat na zulke onverwachte en uiteenloopende feiten, als die van W i l s o n en
van J o h a n n s e n , nog een lange reeks van ontdekkingen op dit gebied mag worden
verwacht.
Van geheel anderen aard zijn de studiën van L o e b in Californië en van D e l a g e
in Parijs omtrent den invloed van opgeloste stoffen en van gassen op de ontwikkeling
van eieren. Ook zij gebruiken bij voorkeur de eieren van zeesterren en zee-egels. Als
zulke eieren bevrucht worden, gebeurt er tweeërlei. Eensdeels brengt het mannelijk
element de eigenschappen van den vader op de kiem over, en bewerkt zoo de
gelijkenis der kinderen op hem, wat bij ons menschen zeer bekend is, en bij bastaarden
een zeer belangrijke rol speelt, maar wat natuurlijk overal bij planten en dieren het
meest wezenlijke deel der bevruchting is. Maar dit is volstrekt niet het eenige, wat
de mannelijke cel bewerkt. Het ei bevindt zich in rustenden toestand, en moet daaruit
worden opgewekt, om zich verder te gaan ontwikkelen. Dit gebeurt nu niet door die
overbrenging der erfelijke eigenschappen, maar door een afzonderlijke werking. Bij
sommige planten en met name bij vele Orchideeën vindt zulk een werking zelfs reeds
vóór de bevruchting plaats, en gaat er van de stuifmeelkorrels en haar buizen iets uit,
wat den groei der zaadknoppen bevordert. Zonder dien prikkel worden zij in die
gevallen nooit normaal en voor de bevruchting geschikt.
Men kan nu, dank zij de onderzoekingen der genoemde geleerden, die twee
belangrijke werkingen van elkander scheiden. Want men kan den groeiprikkel, als
ik het zoo eens noemen mag, die van het mannelijk element uitgaat, vervangen door
iets anders. Dan zal het ei zich ontwikkelen, zonder in den eigenlijken zin van het
woord bevrucht te zijn, en daarom pleegt men dit proces parthenogenesis, en wel in
dit bizondere geval, kunstmatige parthenogenesis te noemen.
L o e b ontdekte dit door het gebruik van opgeloste zouten, en met name van
chloormagnesium, dat in het zee-
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water wel aanwezig is, maar natuurlijk niet in voldoende hoeveelheid om die
onnatuurlijke ontwikkeling te bewerken. Voegt men er echter wat grootere
hoeveelheden van aan het zeewater toe, waarin de eieren van zee-sterren, zee-egels
en zee-appels liggen, dan ziet men deze tot jonge larven worden, ook zonder
bevruchting. Eenige andere zouten zijn eveneens in staat, dit gevolg te bewerken.
Het maakt den indruk alsof het ei rustend gehouden werd door een of andere
onbekende maar op den groei belemmerend werkende oorzaak. Het mannelijk element
en de genoemde zouten heffen die oorzaak op, lossen haar misschien eenvoudig op,
zoo zij een bepaalde stof is, en veroorloven zoo den voortgang der ontwikkeling.
D e l a g e heeft nu aangetoond, dat behalve zouten ook gassen, en met name
koolzuur, zulk eene werking hebben. Gasvormige lichamen hebben bij zulke proeven
allerlei voordeelen boven opgeloste zouten. Men behoeft slechts een stroom van
koolzuur uit een ontwikkelingsflesch, of uit een gewonen syphon van
koolzuurhoudend mineraalwater te leiden, om de eieren, die er in liggen, tot
ontwikkeling te doen komen zonder bevruchting. Zouten werken altijd op een aantal
eieren schadelijk, maar koolzuur kan ze bij honderden doen groeien, zonder dat er
een enkel verloren gaat of ook slechts achterlijk blijft. Daardoor geeft het koolzuur
een middel aan de hand, om de onbevruchte eieren in hun verderen levensloop te
bestudeeren, iets wat op dit oogenblik nog zeer moeilijk is, daar men met de
vereischten van het leven van jonge zee-appels, ook na bevruchting der eieren, in
een aquarium nog zeer onvoldoende bekend is. In een aquarium moet men het water
voortdurend in beweging houden, en daarenboven moet men zorgen, dat voedsel in
overvloed voorhanden zij. Dit voedsel nu bestaat in allerkleinste organismen, bijna
onzichtbaar klein, die in het zeewater in onnoemelijk aantal voorkomen, en die door
de larven der zeesterren worden gegeten. Deze plantaardige en dierlijke, microscopisch
kleine wezens vormen een deel van de in de bovenste lagen der zee drijvende of
liever zwevende wereld, die men tegenwoordig gewoon is het
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plankton te noemen. Dit plankton, waarop ik trouwens later nog terug zal moeten
komen, is de groote bron van het voedsel voor alles wat in zee leeft, tenminste wat
het dierenrijk betreft, en grootere planten zijn in de zee zooals men weet betrekkelijk
zeldzaam, en eigenlijk beperkt tot de kusten en tot de enkele, drijvende sargasso-zeeën.
Dit microscopische voedsel moet men vermengen met het zeewater, waarin de larven
leven, en dit heeft, bij hun vraatzucht, groote moeielijkheden, doch het is hier de
plaats niet, daarop nader in te gaan.
Genoeg zij het, er op gewezen te hebben, dat eieren zonder bevruchting tot larven
kunnen worden. En kunnen zij dit, zoo zouden zij het wellicht ook met een
gedeeltelijke bevruchting kunnen, en misschien met een gemis van slechts enkele
der vertegenwoordigende deeltjes van de erfelijke eigenschappen van den vader.
Evenals van chloormagnesium, zou men ook de werking van zwakke vergiften op
den aanvang van het ontwikkelingsproces kunnen bestudeeren. D a v e n p o r t heeft
aangetoond, dat er een zeer groote mate van overeenkomst bestaat tusschen de werking
van vergiften op het menschelijk lichaam en op verschillende soorten van lagere
dieren. Met name kunnen in vele gevallen dieren aan bepaalde vergiften gewend
worden, door de dosis langzaam te doen toenemen. Er ontstaat dan een soort van
immuniteit, en deze treedt, al naar gelang der onderzochte voorwerpen, nu eens
vroeger, dan weer later in. Zoo men nu aan mag nemen, dat bij een fijner uitwerken
van dit beginsel, ook de vertegenwoordigende deeltjes der erfelijke eigenschappen
in een ei in verschillende mate gevoelig zullen blijken te zijn voor zulke vergiften,
dan ontstaat de kans dat men daardoor sommige kan elimineeren, zonder de overige
al te zeer te schaden. Zoodoende zou men allicht, in de ontwikkeling van de kiem
en van het jonge dier uit het ei, enkele bepaalde eigenschappen kunnen onderdrukken.
Allerlei andere invloeden zouden kunnen worden bestudeerd, en onder deze bieden
wellicht de stralen van
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R ö n t g e n , en de radio-activiteit van het nieuwe element radium, bizondere kansen
van slagen aan. Van beide zijn reeds uiterst belangrijke werkingen op het levend
organisme bekend, die deels als genezing, deels als schadelijke veranderingen van
beteekenis zijn. Ook is in sommige gevallen hun invloed op de ontwikkeling van
jonge dieren uit het ei nagegaan. Zoo kan de groei der organen van de donderpadden,
die uit de kikvorsch-eieren ontstaan, op belangrijke punten gewijzigd worden door
de stralen die van radiumbromide en andere radium-zouten uitgaan. In normale
gevallen verandert bv. de vorm van den kop na omstreeks acht dagen, de hals wordt
onduidelijk en de uitwendige ademhalingsorganen worden door inwendige vervangen.
Maar de radium-stralen belemmeren deze processen, en inplaats van te verdwijnen,
wordt de hals door het ontstaan van huidplooien duidelijker. In jonge zee-appels, die
zich uit eieren ontwikkelen, kan het radium den geheelen bouw der ingewandsholte
wijzigen. Wijzigt men nu de intensiteit van de inwerking van het radium, zoo
verandert ook de uitwerking, en voor zoover de waarnemingen thans reeds een inzicht
veroorloven, kan men zeggen dat zwakke werkingen dikwijls de levensfunctiën
bevorderen, terwijl sterkere ze vertragen of belemmeren. Zeer sterk behoeft de
werking dan ook niet te worden, om plaatselijk enkele organen of cellen geheel te
dooden. Ook in dit opzicht gedragen zich verschillende cellen verschillend, en onlangs
heeft S o d d y voorgesteld om de radio-activiteit van het thorium, die zooveel zwakker
is dan die van het radium zelf, te gebruiken om de microben der longtering binnen
in het lichaam te dooden. De longen zouden daarbij zoo goed als onbeschadigd
blijven. Hoe dit ook zij, de hoofdzaak is voor ons dat ook hier, evenals in de vorige
gevallen, krachten aanwezig zijn, die bepaalde deeltjes meer en andere veel minder
in hun levensfunctie en ontwikkeling tegenwerken, en evenals wij dit reeds
herhaaldelijk gedaan hebben, kunnen wij ons ook hier voorstellen dat een fijnere
uitwerking van het beginsel eenmaal tot een scheiding onder de vertegen-
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woordigende deeltjes der erfelijke eigenschappen in het ei zal kunnen leiden.
Maar ik heb wellicht reeds te veel feiten en verschijnselen uit te zeer uiteenloopende
deelen der natuurwetenschap aangehaald. Bij de volkomen onzekerheid die hier uit
den aard der zaak nog heerscht, zou een verdere beschouwing van dit punt allicht al
te vermoeiend worden. Mijn doel was dan ook slechts aan te toonen, dat de
zuster-wetenschappen, vooral in haar nieuwste ontdekkingen een schat van feiten
aanbieden, die als uitgangspunten voor onderzoekingen op het gebied der
experimenteele evolutie kunnen dienst doen.
Daarom is een der eerste vereischten voor den goeden gang van de werkzaamheden
op dit nieuwe laboratorium, dat men zooveel mogelijk op de hoogte blijve van het
nieuwste wat in alle andere wetenschappen ontdekt wordt. Natuurlijk kan niet alles
van toepassing zijn. Maar men weet vooruit niet, op welken weg een ontdekking zal
te vinden zijn. De eene poging kan mislukken, terwijl de andere gelukt. Het komt er
slechts op aan, de gunstige gelegenheden niet voorbij te laten gaan. En om daarvoor
te zorgen moet men op alles voorbereid zijn. Zeer dikwijls hangt een belangrijke
ontdekking af van een toevallige kennismaking met een of ander nieuw feit, of een
of andere nieuwe gedachte, die plotseling blijkt van toepassing te kunnen worden
op het werk waarmede men juist bezig is. Is dan dit werk in vollen gang, en beschikt
het over alle methoden en hulpmiddelen die noodig zijn om het nieuwe gezichtspunt
terstond aan de ervaring te toetsen, dan is wellicht de ontdekking ineens gedaan en
misschien tevens al halverwege voltooid. Is men echter òf niet voldoende voorbereid
in eigen werk, òf niet voortdurend op den uitkijk naar wat het toeval soms brengt,
dan gaat de gelegenheid ongemerkt voorbij, en jaren kunnen verloopen, eer zich een
tweede voordoet. Naast grondigen arbeid acht ik daarom een voortdurende algemeene
oriënteering een eerste vereischte voor welslagen.
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De experimenteele evolutie kan echter nog van geheel andere gezichtspunten uitgaan
dan de tot nu toe ontwikkelde, en daarbij geheel andere wegen van onderzoek inslaan.
Zulk een weg is die, welken men vroeger algemeen de studie der generatio spontanea
noemde. Maar toen had men, omtrent wat men mocht verwachten, nog slechts uiterst
vage en grootendeels onjuiste voorstellingen. P a s t e u r 's ontdekking der bacteriën
heeft hier veel verkeerde denkbeelden opgeruimd. Want mogen de bacteriën ook
nog zoo klein zijn, en voor het gewapend oog een ook nog zoo eenvoudigen bouw
vertoonen, toch leeren ons hun zoo uiterst verscheidene, scheikundige en
physiologische werkingen, dat hun binnenst maaksel volstrekt niet zoo primitief zijn
kan. Men is dan ook reeds lang van het vermoeden terug gekomen, onder hen de
meest oorspronkelijke wezens te zoeken. Vooral heeft daartoe de overweging
bijgedragen, dat zij alle òf van de weefsels van hoogere planten en dieren, òf tenminste
van hunne afvalproducten leven. Zij zijn dus in hun geheele bestaan van deze
afhankelijk en men kan zich dus moeilijk voorstellen, dat zij, in het begin van den
biologischen tijd, aan deze zouden zijn voorafgegaan.
Hierdoor komen wij als van zelve tot de vraag, waar men zich dan voorstellen
moet, dat het eerste leven ontstaan is. Dit nu is uit den aard der zaak een quaestie die
thuis behoort op het gebied van het verre verleden, en dus in de palaeontologie. De
leer der voorwereldlijke planten en dieren antwoordt op onze kwestie echter met een
groot bezwaar. In fossielen toestand kan men natuurlijk niet verwachten, dat van de
bedoelde verschijnselen iets zal zijn overgebleven. Integendeel, er is in het algemeen
al een vrij hooge graad van organisatie noodig, zal een plant of dier kans hebben om
zijn overblijfselen of indrukken in de gesteenten achter te laten. En die hoogere bouw,
gepaard gaande met een grootte, die de eerste levende wezens zeer zeker niet bereikt
kunnen hebben, sluit de studie van het bedoelde verschijnsel op palaeontologisch
gebied geheel van de ervaring uit.
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Wij komen dus hier op een gebied van reine fantasie. Maar niet van een vrije fantasie.
Want zij is gebonden aan de bekende feiten, die haar binnen vrij enge grenzen
beperken. En met deze beperking kan zij ons van groot nut zijn om ons een nieuwen
weg te wijzen, waarlangs wellicht de studie der experimenteele evolutie zou kunnen
worden aangevat.
(Slot volgt).
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Duin-sonnetten
Door Seerp Anema.
I.
Vaarwel.
O weet ge 't wel, dat, als de zomer vlucht,
de herfst nog enk'le dagen pleegt te geven,
die met een adem van herboren leven
te vullen schijnen aard en zee en lucht?
Dan scheert de ziel, een zwaluw in haar vlucht
nog eenmaal langs de zonnig-zoele dreven,
waar Mei en zomer als herinnering zweven
met snelle weelde, voor zichzelf beducht.
Dier dagen ééne' blikte ik hoog van 't duin;
de zonne dook naar 't kalme rijk der golven,
het weenend hoofd met nevelen omwonden.
't Vaarwel van 't hart, dat sprakeloos bij 't puin,
waarin z'n hoop voor immer ligt bedolven,
z'n glimlach kent, heb ik haar nagezonden.
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II.
de kraanvogel.
En krijschend zoekt de kraan het wachtend nest,
als d' avondzonne, neigend naar de kimmen,
het land, de zee en 't wolkenlooze west
van stillen, avondlijken gloed ziet glimmen.
Hij rekt den hals; z'n vleugelpogen prest
den sluimerenden wind, den al te tragen
voor 't harte dat verlangt, tot sneller dragen;
hem antwoordt reeds van ver het luistrend nest.
En Heere, als ik bij 't avondzonnedalen
langs duin en zee een hart vol liefde beid,
dan wacht mijn stem geen vreugdevol herhalen;
of stil... is 't niet dat daar een ziele schreit,
maar vèr, dat mijner vleug'len kracht mòet falen...
O felste folt'ring van mijn eenzaamheid!
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III.
Avondstonde.
Hoe dartelt als een heerde welig vee
van ooi en lam en hooggerugde rammen
het duinenleger langs de kalme zee,
gedoopt in 't goud der laatste zonnevlammen.
Geen herdersstaf beheerscht ze, zoo gedwee
en willoos rijen zich haar ronde kammen,
tot waar ze dalen in den groenen vree
van wei en schaarsch omloofde eikenstammen.
Daar in de vert met koelen najaarsdamp
gesluierd, bidden spitse dorpetorens;
elks naam is roep uit grijze erinnering.
Des avondhemels eeuw'ge droomenlamp
heft reeds in 't diepe zuid de zilv'ren horens
en wijdt het peinzen aan wat lang verging.
's-Gravenhage, Sept. '04.
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Iets over den invloed van muziek bij de opvoeding
Door Christiana A. Oudshoorn.
Une chose belle ne meurt pas sans avoir purifiée quelque chose.
MAETERLINCK.
Klein teer roze wezentje, nog sluimerend als een engeltje, nog weenend zonder
verdriet, nog lachend je luide kraailachjes gul-uit om blinkende voorwerpjes of een
spelend zonnestraaltje.
..... Klein raadseltje, als ik zie het puur-reine van je blanke lichaampje, 't
onschuldig-ronde van je vormpjes, dan bekruipt mij soms iets als beklemmende
angst.....
En heel voorzichtig, met eerbied, beroer ik je teere lichaampje, als was je een
leliënblad.... Zacht zijn de woordjes, die ik je toe wil fluisteren, zacht de melodieën
die ik je wil voorzingen, want, wat daar binnen in je leeft en al de indrukken door je
fijne zintuigen opvangt... 't is je zieltje, teerder, fijner en onbevlekter nog dan een
leliënblad....
-----------------En dan te weten, dat zulke wezentjes, voor alles nog zoo gevoelig, soms opgroeien
te midden van vuilheid en

Onze Eeuw. Jaargang 4

314
ruwheid, van onverschilligheid en geen verantwoording voelen, dat de slechtste
moeder, de lichtzinnigste vrouw zoo'n wezentje kan bezitten en 't haar onverschillig
voorbij gaat, zonder dat ze iets heeft gevoeld van reine schoonheid, die ze niet heeft
gekweekt, die ze heeft verloren doen gaan, erger nog... die ze zelf soms heeft bevlekt.
Ach en het behoeven nog niet eens slechte moeders te zijn, die de verantwoording
voor de ontwikkeling van het zieleleven niet voelen. Ze hebben hare kinderen innig
lief, ze verzorgen ze trouw, ze kleeden ze op 't liefst en doen toch soms onbedachtzame
dingen ten nadeele van hare lievelingen.
Over één van deze dingen wilde ik schrijven.
Voor een oppervlakkig opmerker is het reeds zeer zeer duidelijk, dat een kleine
wereldburger steeds bezig is nieuwe indrukken op te vangen en in 't hoofdje te
verwerken.
Staart een baby u aan met die echt baby-achtige verwonderde staaroogen dan is
men al spoedig klaar om een blinkend voorwerp b.v. horloge of ketting voor 't
weetgierig gezichtje te houden en in de meeste gevallen zullen de bolle handjes 't
grijpen, 't mondje gaat àl verder open in verrukt gekraai en 't geheele lichaampje is
in beweging.
Dat 't gezicht dus een van de zintuigen is, dat 't eerst tot baby spreekt, is algemeen
bekend; doch is er nog een voornaam zintuig dat over 't hoofd wordt gezien n.l. het
gehoor. Meestal wordt juist dit fijne zintuig van baby al zeer stiefmoederlijk bedeeld
met schoonheids-indrukken. En toch moet men den invloed ervan niet te gering
schatten.
Wie weet niet, dat baby 't allereerst kent en luistert naar moeders stem,
waarschijnlijk omdat die hem 't meest liefdevol in de ooren klinkt.
Prof. F r i e d r i c h Z i m m e r gaat zelfs zoo ver dat hij in een van zijn opstellen
vertelt:1)
‘Men verhaalt, dat in de Middeleeuwen een keizer be-

1) Overgenomen in Breslauer's Methodiek.
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volen had eenige zuigelingen groot te brengen zonder één enkel woord met hen te
spreken, noch eenig geluid te geven; de legende deelt verder mede, dat de kinderen
stierven omdat ze niet door de moeder in slaap werden gezongen.’
En verder:
‘Bekend is het dat de moeder door het zingen van een wiegeliedje bij verscheidene
musici van beteekenis de melodieën in 't oor en zoodoende de vroege liefde tot muziek
in 't gemoed heeft gezongen.’
Bewijzen van den invloed nu juist van het wiegelied zouden moeielijk te noemen
zijn. Wel echter moet de muziek in het huisgezin al zeer vroeg invloed op de kinderen
hebben.
Van M e n d e l s s o h n vertelt men, dat hij een muzikale moeder had.
E h r l i c h zegt in zijn ‘beroemde pianisten’ van hem: ‘Zeer gunstig waren voor
zijn ontwikkeling op het gebied der kunst de muziekuitvoeringen, die iederen Zondag
in het ouderlijk huis gegeven werden.’
V i o t t a vertelt in zijn: ‘Helden der Toonkunst’ dat de liefde van L i s z t voor
gewijde muziek en zijn neiging om geestelijke te worden, hoofdzakelijk te danken
zijn aan den diepen indruk, die de eenvoudige ceremonieën in het dorpskerkje in zijn
geboorteplaats op hem als kind maakten.
Van C h o p i n zegt E h r l i c h : ‘Zijn ouderlijk huis was een kweekplaats van fijne
harmonische zeden, wat voor de geheele volgende levensrichting van den knaap van
groote beteekenis was. F r e d e r i c was een kind met een teeder zenuwgestel; muziek
maakte altijd een diepen indruk op hem.’
Dat opvoeders dan toch niet te licht hier over denken. Dat 't kinderoor toch niets
bereike dan wat schoon is en welluidt. Waarom ook niet voor 't kleine criticusje uw
schoonste liederen gezongen, gij, die om niets ter wereld in gezelschap fiasco zoudt
lijden.
Ik bid u, voedt 't kleine zieltje met schoonheid!
Ook wanneer ze baby àf zijn is 't verwonderlijk wat
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grooten invloed de menschelijke stem, muziek, kortom alles wat 't gehoor opvangt
op de kinderen kan hebben. Hoe onderscheidt een kind op meters afstand de
verschillende stemmen van huisgenooten en kennissen. Wat kan men aan zijn taaltje
hooren uit welke kringen het is, met welke vriendjes en vriendinnetjes het omgaat.
Hoe merken beschaafde ouders reeds spoedig op wanneer het kind te veel aan meiden
en kindermeiden is overgelaten, hoe spoedig neemt het onzuiver Nederlandsch over.
Wie spreken duidelijker in dialect dan kinderen?
Wie 't meesterwerk van B r u s s e ‘Boefje’ heeft gelezen, heeft zich vast verwonderd
hoe dat gauwdiefje, ongevoelig voor lichamelijke mishandelingen, die van zich zelf
verklaarde: ‘ze kènne me niet zoo hard slaan, dat 't me pijn doet’ hoe dat kereltje
plotseling in snikken uitbarst bij een vermaning op zachten, treurigen toon
uitgesproken ‘omdat hij der niet tegen kan, tegen zulke treurige woorden.’
En invloed van muziek?
Zie die aardige jongen met armen en beenen de maat slaan op een militaire marsch.
Heeft u wel eens de uitstekende Fröbel-spelen bijgewoond, waar zang, actie en
woord zoo heerlijk samengaan? Zie die kleine kleuters 't hoofdje treurig op zij doen
wanneer ze zingen van 't haasje dat getroffen is: ‘Ach hoor 't arme haasje klagen, uit
is 't met zijn levensdagen.’
En dadelijk daarop levendig en bevelend:
‘Hector, hector apportez,
Breng eens gauw dat haasje mee.’

In het Maandblad van Mevrouw M a r i e d e B o c k - H a r d e n b e r g vond ik
onlangs een alleraardigst spelletje: Varen. Ik durf niet zeker zeggen of 't van deze
hoogst begaafde, sympathieke vrouw zelf is of wel van den Heer H a a n s t r a , maar
ik heb het bewonderd om 't sprekende samengaan en weergeven van woord, melodie
en rhythmus.
Mij dunkt wanneer de kleuters in een bootje zitten in de speelzaal en zich
verbeelden dat 't wiegt op de golven, dan voelen ze 't wanneer ze zingen:
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‘Wij gaan varen, wij gaan varen,
Ziet daar komt ons scheepje al!
Boomend, boomend door de baren,
Legt ons bootje hier aan wal.’

Met wat gespannen aandacht luisteren kinderen naar een vertelling voor klavier1).
Aan een kleinen jongen vertelde ik eens een jachtgeschiedenis op 't klavier. Hij
wilde die telkens weer hooren en kende er duidelijk de verschillende gedeelten in
terug. 't Schieten werd hem 't eerst duidelijk, 't scherpe rhythmus van 't signaal en
bij de triolen, die 't galoppeeren van de paarden nabootsten, maakte hij een beweging
van paardrijden terwijl zijn oogjes schitterden. Als, na heel wat schoten een
chromatisch loopje naar beneden 't sterven van het wild aankondigde, dan zei hij bij
de point d'orgue aan 't eind gewoonlijk, half triomphantelijk, half medelijdend: ‘Nu
is ie dood’.
Jammer is het, dat later bij de drooge doch noodzakelijke technische beginselen
van 't instrumentaal onderwijs, den leerling alle illusie van vertelling of gevoelsuiting
ontnomen wordt.
Mevrouw J a e l l heeft hieraan door hare methode eenigszins tegemoet willen
komen. Zij behandelt bij 't pianoonderwijs niet iedere technische moeilijkheid vooraf
afzonderlijk, zooals dat b.v. in de prachtige Virgil-methode wordt gedaan, doch
plaatst den leerling dadelijk daarvoor in stukken. Of die methode in de praktijk
uitvoerbaar is? 't Is voor een leek niet te beoordeelen.
Veel zou hier weer gezegd kunnen worden over straatmuziek, over straatgezang.
Ook zou ik zoo graag eens mijn spijt te kennen geven, dat 't zangonderwijs op de
scholen niet wat beter is. Zeker, op enkele scholen, - de goede niet te na gesproken
en dat zijn in dit geval juist de 3o en 4o kl.-scholen - wordt een uurtje in de week er
genadiglijk voor afgestaan. Doch dan leeren de kinderen soms zulke onbegrijpelijke
liedjes, b.v. kinderen

1) C a t h e r i n e v a n R e n n e s : Avontuurlijke tocht’ en ‘Kleine Frits’.
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van 9 jaar een lofzang op ‘de schat door wetenschap verkregen.’
Aardiger is het dan nog om hier de kinderen uit den fabrieksstand hunne eenvoudige
kinderlijke lenteliederen te hooren zingen op 't Lentefeest. Ze voelen 't wanneer ze
zingen van: ‘'t Viooltje zacht van kleuren’ van ‘de schitterende kleine boterblom.’
In dit opzicht heeft Nederland heel veel te danken aan C a t h e r i n e v a n
R e n n e s , de kindervriendin bij uitnemendheid.
Eindelijk is het kind dan den lesleeftijd genaderd.
O, dat de ouders dan toch niet allereerst vragen: ‘is die of deze leeraar of leerares
wel in de mode, klinkt het wanneer mijn kinderen van hem of haar les hebben?’ Dat
ze toch bedenken, dat 't een zeer teer onderdeel van de opvoeding van hun kind is
en wil 't van werkelijk goeden invloed zijn op 't zieleleven, de leeraar(es) allereerst
moet zijn: goed mensch en ernstig paedagoog.
Ik heb ze gezien, jonge meisjes, kinderen nog, gebruikt als reclamemiddel voor
een Muziekschool, op een openbare les, kinderen, onbewogen nog door groote smart,
diepen weemoed, of andere hartstochten en die toch C h o p i n moesten vertolken.
En anderen, wier leven nog slechts was als van een vlindertje fladderend van bloem
tot bloem, met enkele kleine verdrietelijkheden als van pruilende kinderen, die nog
geen flauw vermoeden hadden van de hoogtepunten van 't leven, ze vertolkten B a c h
en B e e t h o v e n . Overbodig is het bijna om op te merken, dat hier geen sprake is
van gemoedsaandoeningen indenken, naleven en weergeven.
De kinderen hadden met veel dorre oefeningen eenige techniek verworven, wat
toch vooral moest uitkomen en 't staat zoo op een programma een stuk van die of
die grootheid reeds door die of die gespeeld.
Arme ouders, die zich in zoo'n geval trotsch gevoelen. Weet ge wat men in uw
kinderen gedood heeft? Ziet alle
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zieleleven is hier vreemd, alle individualiteit ontbreekt hier, want wat ge te hooren
krijgt, 't is een ingepompt lesje, of wel uw kind is gelijk aan een gramophoon, geluid,
nuanceering en muziekale gedachten nabootsend of liever echoënd.
Bij muzikaal voelende jonge menschen is nog een ander groot gevaar. Hier zou
men de zelfde waarschuwing kunnen doen hooren als tegen verkeerde lectuur: Houdt
uw gedachten (uw fantasie) rein.
Zoo hoort men jonge meisjes op zekeren gevaarlijken leeftijd, vol melancholie en
vreemde verlangens, liedjes kweelen, vol ziekelijke gedachten; liedjes, die ze net
zoo lang zeuren en zich indenken tot ze zich verbeelden, dat 't een stukje van hun
eigen leven is.
De Liederschatz ontbreekt sinds jaren in niet een huisgezin en toch hebben wel
veel menschen bedacht, wat ziekelijks er uit - gelukkig slechts enkele liedjes - spreekt?
Over de nieuwe kunstliederen wil ik hier niet spreken. Gelukkig zijn er een schat
van mooie Nederlandsche en buitenlandsche liederen, zoodat we de minste kunnen
laten rusten.
En waren er niet genoeg nieuweren, dan zijn de werken, de steeds voortlevende
schoone werken van grooten uit vroeger eeuwen een onuitputtelijke bron.
Op instrumentaal gebied treft men hetzelfde aan. De composities van S c h u b e r t
en C h o p i n worden algemeen gespeeld en tòch zegt K ö h l e r :
‘Er bestaat werkelijk muziek die hoe genialer, des te gevaarlijker is, omdat zij
hartkwalen, te veel weemoed, zielsverlangen enz. met den glorieschijn der kunst
omstraalt. Hiertoe reken ik Nocturne in F Moll van C h o p i n , met half onderdrukte
snikken in de begeleiding, de door en door ziekelijke Preludiums 2, 4, 5 van C h o p i n ;
andere voegen hierbij nog de woedend opgewonden 18e en 24e. Zelfs S c h u b e r t ,
waar hij de tot waanzin gesteigerde liefdesmart door tonen laat spreken, reikt ons
vergif in zilveren schalen. Het is overdreven hoogschatting van een persoonlijk gevoel
van ongeluk, die hier het woord voert. Hetgeen den man werkelijk tot man maakt,
mag door de ontrouw
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van een meisje niet zoodanig ten gronde gaan, dat hij daardoor hart, verstand en
kracht verliest. Er worden b.v. door “ich möchte liegen vor ihrer Thür” en dergelijke
meer - onnoodig gewaarwordingen wakker geschud, die men niet - stellig niet door
muziek - nog aan anderen behoeft mede te deelen. Er is iets verteerends, iets
ongezonds in deze muziek, dat het merg verweekt.’
Natuurlijk voegt de schrijver er aan toe ‘Dit mag echter in geen geval verward
worden met slechte muziek.’
Heeft het kind nu echter techniek genoeg verkregen en desnoods muzikaliteit
genoeg, dan wordt het hem voorgelegd door een onverstandige(n) leeraar(es).
Kan het kind zich dan de compositie niet goed indenken, dan is het werk
vruchteloos... doch ook ongevaarlijk.
Wee echter wanneer het kind die begrijpt en er in leeft!
Dan krijgen kinderen, wier ouders hen om alles ter wereld C o u p e r u s '
stemmingen zouden willen sparen ‘vergif in zilveren schalen.’
Zoo gaan jonge meisjes, waarvan alle realistische lectuur verre wordt gehouden
onder 't motto: houdt uw fantasie rein, naar de opera, voor zij oordeel des onderscheids
bezitten en neuriën dagen lang de, nu eens hartstochtelijk-woeste, dan weer
verleidelijk-sleepende balletmuziek.
------------------‘Voedt hun ziel met schoonheid’ zou ik alle opvoeders en opvoedsters willen
toeroepen.
Laat de kinderen en jongens en meisjes slechts muziek spelen en hooren, die ze
begrijpen en die rein is en schoon.
Breng ze later onder den verreinenden invloed van grooten. Laat ze meeleven den
reinen eenvoud, 't heilig vrome van een H a y d n en B a c h .
‘Er is een heiligdom van 't hart,
Ontziet het stervelingen.’
N. Beets.
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Onze leestafel.
‘Russische Toestanden’ door ‘I g n o t u s ’. Amsterdam. P.N. v a n
K a m p e n & Z o o n . 1904.
S w i f t laat zijn' grooten reiziger, G u l l i v e r , ten slotte een land bezoeken, waar
een zeer edel paardenras den meester speelt over de dieren van alle andere soorten,
en een uiterst dierlijk slag van menschen de plaats bekleedt, ten onzent door de
paarden ingenomen. De lezing van dat slot der verdichte reisbeschrijvingen is wel
geschikt U onderhevig te maken aan die eigenaardige duizeligheid, die ook op het
terrein der jongste wereldtentoonstelling te Parijs de bezoekers overviel van ‘le
manoir renversé’. Soortgelijke duizeligheid bevangt U bij het kennisnemen van de
wereldbeschouwing dier stramme Moscovieten, in wier oogen Aziatisch
levenbeschaving -, Europeesch - verbastering beduidt, en naar wier wensch het
Tsarenrijk slechts éen doel kennen mag: tot Azië te blijven behooren en te weren de
besmetting van Europa.
Het kan voor de verruiming van Uw' gezichtseinder zijn nut hebben, die duizeling
te overwinnen; zelfs kan het daartoe bevorderlijk zijn, een' enkelen keer tusschen
Eydtkühnen en Wirrballen de grens eens te overschrijden, die Azie van Europa
scheidt. Slechts moet Gij dan wel zeldzaam onaandoenlijk zijn, om niet door dat op
éenmaal wisselen van Uw' geestelijken dampkring lichamelijk voelbaar te worden
aangegrepen. Het plotseling, ongevraagd wegdragen Uwer pakkaadje door onhoorbaar
zich bewegende gestalten, die slechts met zacht gebaar zich U verstaanbaar maken,
schildwachten met geladen geweer aan weerskanten der deur, waardoor Gij wordt
binnengedrongen in de visitatie-zaal, de langzaamheid van het onderzoek, die geen
tijd schijnt te kennen, de reusachtige afmetingen der Russische locomotief, met haar
tender, waarop een gehakt dennenwoud tot brandstof ligt opgestapeld, ja, ten slotte
zelfs de naargeestige eindeloosheid van het Russische landschap, zelden afgebroken
door een dorp en door eene kerkspits bijna nooit, het dringt U alles de benauwende
gewisheid op: hier hebt Gij achter U het rijk van recht, zich ontworstelend aan blinde
overmacht, van streven - voor het minst naar eerbied ook voor het kleine;
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hier treedt Gij op een' grond, waar slechts de macht gebiedt, het colossale, het massive
alleen erkend wordt in zijne aanspraak op ontzag. En zoozeer kan des anderen daags
het achttiende-eeuwsche, geblankette Petersburg met zijne Newa en zijn
Newski-prospect U niet bekoren, of ongure, loerende gedaanten, die, kennelijk
luisterend, sluipen langs U heen op straat en in de hal van Uw hôtel, de aanblik
bovenal der sombere Peter- en Paulsvesting, ontzettender gedachtenis, zij houden U
bij dien aanvankelijken indruk vast.
Wie deze dingen ook maar éenmaal heeft doorleefd, kan iets gevoelen voor het
gemoedsbestaan dier Russische Europeanen, die, door hunne opvoeding, door studie,
lezen, reizen vertrouwd geraakt met westersch geestesleven en daar ten slotte voor
gewonnen, nogtans van wege hunne geboorte, loopbaan, kostwinning jarenlang
moesten ademen in den Oosterschen dampkring van hun land. Dat allen in den
dagelijks voelbaren tweespalt tusschen die twee werelden (in hen en om hen heen)
zich lijdelijk blijven schikken, is ondenkbaar. Van daar de uittocht op groote schaal
van wie het thuis te machtig wordt. Maar van daar ook de aanzwellende
stroomgeschriften, waarin die vrijwillige ballingen hun hart uitstorten voor Europa,
en dit, hun geestelijk, hun tweede vaderland, als rechter inroepen over hetgeen zij in
het oude hebben gezien en doorleefd. De hartstocht van hun' toon mag ons omtrent
hunne ware gezindheid niet misleiden. Zij zijn geen nihilisten, geen dolle loochenaars
van God, staat, eigendom en familie, geen lieden, die de pen slechts hanteeren als
tijdverdrijf en bij gebreke van dynamiet. Neen: zij zijn echte Slaven, den heiligen
schroom huns volks voor de verborgen dingen zoo min verloochenend als zijn
eerbiedig zwak voor ‘Vadertje’, den Tsar, maar door hunne oogen en hunne ooren
overtuigd, dat het niet langer gaat, mag gaan met een bewind en eene kerk, die der
wereld het sprekendste beeld vertoonen van wat het zegt, uit seniele zucht naar
onverdiende levensverlenging met voeten te treden al wat het leven waarde geven
kan.
Zulk een aanklager van zijn land uit liefde tot zijn volk is ook de om goede redenen
gemaskerde schrijver der schetsen, bovengenoemd, die bij haar eerste verschijnen
in ‘De Nieuwe Courant’ zeker menigen lezer hebben doen verlangen naar haar
blijvend bezit. Ongetwijfeld: de taal, waarin zij zijn gesteld, is eene andere dan van
den geboren, met zijn lot tevreden en koel wegenden Nederlander; zij is de taal van
een' vreemdeling, door bittere ervaringen bewogen, om te schrijven wat zijn hart de
haastige pen ingeeft. Deze en gene onzer landgenooten, vooral hij, dien de
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couponschaar vertrouwd heeft gemaakt met het onverwoestbaar geloof van den
Nederlandschen kapitalist aan zekere financieele heiligheid van Rusland, zal over
sommige kracht-uitdrukkingen genadig meesmuilen. Maar de in dat opzicht
onbevangene (A quelque chose malheur est bon!) zal door de lezing wel eenigszins
geschokt worden in den oppervlakkigen waan, als ware de thans woedende ontzettende
strijd er kort en goed een tusschen Azië en Europa. Hij gaat allicht beseffen, dat wie
het regeerstelsel van het Tsarenrijk in het oog vat, de worsteling om Mandschoerye
moet beschouwen als eene binnenlandsche woeling in het Oostersch werelddeel.
V.
Allegorische Interpretatie. Rede uitgesproken bij de opening zijner lessen
als privaatdocent in de faculteit der godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht, door Dr. G.A. v a n d e r B e r g h v a n E y s i n g a .
Amsterdam, P.N. v a n K a m p e n & Zn., 1904.
De jonge doctor die zich opgewekt gevoelt aan de Utrechtsche hoogeschool ‘eene
leemte aan te vullen, die bij de wettelijke regeling van ons Hooger Onderwijs tusschen
de vakken van de Professoren Va l e t o n en B a l j o n is blijven bestaan’ geeft uit
het tijdvak door hem gekozen allerlei, vrij algemeen bekende, proeven van
allegorische interpretatie. Uit het tweede gedeelte zijner rede blijkt evenwel dat niet
louter historische belangstelling hem drijft, maar dat hij optreedt als adept dier school
die zoekt wat hij ergens noemt ‘gerechtvaardigd worden uit het Begrip’.
Dat geleerden, ouderen en jongeren, in plaats van met die voorname
wetenschappelijke onverschilligheid die aan scepticisme zoo bedenkelijk verwant
is, spreken met en uit overtuiging verdient stellig toejuiching. Dat van de Hegelsche
school heil te wachten zij, die dreigt in zekere kringen een nieuw dogmatisme, een
onverwrikbare orthodoxie die met strakke voornaamheid het vulgus bant dat al de
regels van het Begrippenspel niet kent, afwijst: dat zal men al naar mate van zijn
sympathieën of antipathieën erkennen of loochenen.
In elk geval behoort de jonge Utrechtsche privaat-docent tot de overtuigde
leerlingen van prof. Bolland en zal diens Hegelianisme te Utrecht pogen te
propageeren. Of daartoe speciaal het historische vak dat hij koos het geschikte voertuig
zal wezen: dit kan na deze rede met grond betwijfeld worden. Immers van de oude
allegorese tot de Hegelsche opvatting schijnt mij de overgang weinig gerechtvaardigd.
l.S.
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De koopman van Venetië. Drama van W. S h a k e s p e a r e . - Antonius en
Cleopatra. Drama van W. S h a k e s p e a r e . Beide vertaald door Dr. E d w .
B. K o s t e r . (Rotterdam, J o h a n P i e t e r s e .)
Wij hebben in Nederland geen standaardwerk over S h a k e s p e a r e , slechts weinige
goede besprekingen van enkele drama's; maar daarentegen vertalingen van de
allerbeste soort. Die van B u r g e r s d i j k is niet slechts een hulpmiddel, zij is een
werk van beteekenis in onze letterkunde en komt zeer nabij dat hooge ideaal van den
vertaler, door van W i l a m o w i t z -M o e l l e n d o r f f onder woorden gebracht (‘der
Geist des Dichters muss über uns kommen und mit unseren Worten reden’) en door
Dr. E d w . B. K o s t e r als motto zijner vertaling gebruikt.
Is er nu na het voortreffelijke werk door B u r g e r s d i j k verricht, waarvan ook
Dr. K een groot bewonderaar is, behoefte aan en plaats voor nieuwe vertalingen van
Shakespeare's drama's? Men kan met grond deze vraag ontkennend beantwoorden:
waartoe toch overdoen wat men niet verbetert? Maar aan den anderen kant: nieuwe
geslachten, kringen, personen hebben behoefte hun eigen zelfstandige bemoeiing
met den dichter te voltooien in een vertaling; immers hier is de beste toets van het
verstaan. En zoo heeft het werk van Dr K. stellig raison-d'être en begroeten wij het
met achting en ingenomenheid.
Vergelijkt men gedeelten van B u r g e r s d i j k met dezelfde bij K. dan zal men
meestal de taal, den woordvoorraad bij den eerste rijker, het vers leniger vinden;
maar Dr. K. soms getrouwer. Rechtvaardiging van opvatting geven Dr. K's schaarsche
en vrij onbeduidende aanteekeningen nauwelijks en geen inleiding geeft een
beschouwing van het drama. Maar wie de moeite neemt niet slechts in enkele proeven
beider arbeid te vergelijken, maar ook Dr. K's vertaling naast het oorspronkelijke te
leggen, moet erkennen dat hij hier ernstig en goed werk voor zich heeft, zeer ver
verheven boven de makelij van gewoon vertaalwerk.
l.S.
De verhouding van Theosophie en Christendom door Dr. J.C. de M o o r .
Rotterdam, D.A. Daamen, 1904.
Wanneer men opmerkt hoevelen in de laatste jaren uit christelijk oogpunt hebben
ondernomen de moderne theosophie te bestrijden, dan zou men daaruit kunden
afleiden dat deze richting onder ons talentvolle woordvoerders en talrijke aanhangers
had. Dit is niet het geval, al beschikt zij over een tijdschrift en al
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heeft zij in den afgeloopen zomer een congres gehouden. Maar wel zijn er in
christelijke kringen vele onvaste zielen die met min of meer illusie en verwachting
het oog richten naar de theosophie; en daarin meer dan in de belangrijkheid harer
leer ligt de rechtvaardiging van de aandacht die men haar wijdt.
Na wat ik 't vorig jaar in dit maandschrift over de theosophie heb geschreven heb
ik geen aanleiding het onderwerp op nieuw ter hand te nemen. Voor principieele
vragen is daarenboven de Leestafel niet de aangewezen plaats. Laat mij alleen zeggen
dat na Dr. v a n N e s , Dr. H o e d e m a k e r en mij, nu ook Dr. d e M o o r zijn woord
in deze materie heeft gesproken. In hoofdzaak in denzelfden geest als deze zijn
voorgangers, maar uitvoeriger en vollediger. Dat hij uit en voor den doleerenden
kring schrijft komt misschien hoofdzakelijk uit in het meer onmiddellijk gebruik van
bijbelteksten gemaakt; maar dit geschiedt toch niet alleen in zijn kerk.
l.S.
Verzen van A l b e r t i n e S m u l d e r s . Uitgave van J.W. v a n
L e e u w e n , Leiden, 1904.
De fijngevoelige dichteres van dezen eenvoudigen en zangerigen bundel legt haar
welkom geschenk in onze handen met eene bekentenis, die van zelfkennis getuigt.
Men hoore slechts, wat zij verhaalt en wat zij belijdt in haar opdracht:
Ze komen weer; reeds kende ik ze als kind
Onzichtbaar of met nevelen omhangen,
Soms licht en stralend komen ze, m'n zangen...
En langs het venster gaat de lentewind.
Ik heb ze lang en innig trouw bemind
En heel mijn hart springt open van verlangen,
Met stille vreugde zal ik ze ontvangen....
En langs het venster gaat de lentewind.
Ik schrei van onmacht; d' oude strijd begint,
Zij zijn van mij, hun adem streelt m'n wangen,
Maar ze ontvluchten als ik ze wil vangen....
En langs het venster gaat de lentewind.

In deze verzen heeft A l b e r t i n e S m u l d e r s zich zelve blijkbaar naar waarheid
geteekend. Noch de ‘lichtende, stralende zangen’, noch de vruchtelooze pogingen
om uiting te geven aan het diepste wat fluistert in de ziel der dichteres, ontbreken in
dezen bundel. Het gewilligst schikken zich de indrukken en
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gedachten van Mej. Smulders in de melodieuze rhythmen van haar lied, zoodra ze
gaat zingen van de natuur. Frissche waarheidszin en gezonde erkentelijkheid dankt
voor Septemberschoon in dit welluidende lied:

Nazomer.
Nu komt een rij van glinsterlichte dagen,
De lucht lijkt wel een klare diepe zee
Waarover kleine, blanke scheepjes jagen,
Die voert de wind naar vreemde kusten mee.
Nu drijft een nevelwade door de weide
Waarin de popels nog groenglanzend staan;
Nu gloeit een dieper purper door de heide
Langswaar de donzen, bruine bijtjes gaan.
Nu komen vroege, vriendelijke nachten,
Diep rozerood vloeit weg in mat opaal,
En rustig glanzend staat de maan te wachten
Op d' eerste frische morgenzonnestraal.
Met jonge kracht gaat door de wijde landen
De oude herfst in 't rijkgetinte kleed,
Blij brengend in de sterke koele handen
Een vreugde, waar de zomer niet van weet.

De natuur in lente en winter, de ‘reine glorie van Gods wijde luchten’, de najaarsjubel
van de zee,
die 't zonnig lachje door den zomer afgedwongen
Moe is als 't eentonig deuntje, dat ze maanden heeft gezongen Juichend met den wind, haar makker, die ten dans blaast op zijn horen
't Slepend kleed van schuim doet wapp'ren, 't oude forsche lied laat hooren,

de lachende kinderoogen, die om een sprookje vragen, de geheele wereld van het
dagelijksch menschenleven, ziedaar wat Mejuffrouw S m u l d e r s een vlug gezongen,
eenvoudig gedicht van zekere blijde bevalligheid op de lippen legt. - Maar, ‘de
schoonste liederen,’ heeft men gezegd, ‘zijn die welke wij niet zingen.’ Het diepst
geputte water is meestal niet het helderst.
‘Diep in de wijde woning der gedachten
Blijven geluidloos langs den wand geschaard
Veel ongesproken woorden - en ze wachten,’

zoo zingt deze dichteres ook zelve. Heeft ze dan niet van tijd tot tijd haar lied
gezongen, vóór het ongesproken woord naar boven kwam? Zijn niet vooral
verscheidene harer in den gods-
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dienstigen toon gesproken verzen (Dood, dolor, Sancta Catherina enz.) daarom
zooveel zwakker dan hare natuurliederen, omdat ze te vlug, eer de gedachte geheel
was uitgedacht, aan de gemakkelijk dichtende pen der schrijfster zijn ontvloeid?
Die vraag wordt niet zonder grond hier gesteld. Immers, hoe Mej. S m u l d e r s
aan zielsaandoeningen, mits ten volle doorgrond, uiting kan geven in hare woorden,
toont menige regel in haren bundel; het treffendst misschien dit liedje van den
Weemoed:
'k Voel op mijn schouder haar loome hand,
'k Hoor in mijn ooren haar dweepend lied;
Angstiger tuur ik naar 't wazig land:
'k Wil niet omzien, ik wil het niet.
Zij, in haar kleed van Novembermist
Glijdt langs mij henen en staart mij aan...
'k Zie in haar oogen.. aleer ik 't wist
Ben ik verloren en tot haar gegaan.
Schaduwen waren met vaal gezicht,
Duisternis gaat door het neevlig dal.
God, mijn God, voer terug naar het licht
't Kind, dat met Weemoed verdolen zal.

Zij, die zóó de droefheid bezingt, zal zeker, indien de ‘woorden, die wachten,’ tot
haar komen, ook welsprekender leeren getuigen van het blij aanschouwen dier wereld
die nu nog, naar haar eigen woord, voor haar is ‘onzichtbaar en met nevelen
omhangen.’
K.K.
B e r n t L i e . In 't Wonderland. Vertelling uit Noordelijk Noorwegen. Uit
het Noorsch door A. v a n O o s t e r z e e . Bussum. C.A.J. v a n
D i s h o e c k . 1904.
Onze houding tegenover dit boek zal dezelfde zijn, als is onze verhouding tegenover
de zgn. Heimatskunst, de eigenlandskunst. Velen moeten van deze laatste niets
hebben, en willen in elk boek het door hen gevormde of ontleende beeld des levens
terugvinden. Dwepen zij met de internationale wereldstad en den tijdgeest, dan
eischen zij van elk boek, het teekene dan boeren of visschers, haveloozen of
kapitalisten, dat het belijdenis doe van den tijdgeest en de mode-manieren - op straffe
van anders als gekunsteld, onwaar en bespottelijk te worden gehoond. Zijn zij
daarentegen felle dogmatische of ondogmatische kerkisten, dan moet elk boek hun
kerkje bouwen, zoo goed op de heide als op de straat, bij ouderwetsch als
nieuwerwetsch, bij arm als rijk - of anders rekenen op hun zwijgende of luide
veroordeeling.
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De kunst echter wil het algemeen-menschelijke geven, wil samenbrengen. Maar
alleen aan de groote kunst van een D a n t e , S h a k e s p e a r e , Vo n d e l gelukt dit.
De kunstenaar die weet hun hoogte van objectiviteit niet te kunnen bereiken, en als
kunstenaar toch er voor bedankt een partijman te zijn, wendt zich dan onwillekeurig
tot de Heimatskunst. 't Is voor hem zelfbeperking, uit vrees voor zelfverlies. Kan hij
't algemeen-menschelijke niet teekenen, hij geeft dan het apart-menschelijke. Is het
leven te aanschouwen en uit te beelden hem te machtig, dat leven van zijn Heimat,
stad of streek, eigen kring of omgeving is hem vertrouwd genoeg dat hij het kan
weergeven. Geeft hij hiermee de aanspraak prijs op een schildering van het
algemeen-menschelijke, ten volle blijft hij beweren het echt-menschelijke, maar in
kleinen kring gezien, te kunnen geven. En de edelmoedige lezer van zijn boek kan
misschien zijn menschen vreemd, ongewoon vinden, hij zal ze noch karikaturen,
noch mislukte scheppingen noemen.
Zoo in deze laatste vertelling van B e r n t L i e . We zijn in 't Wonderland, daar
boven den Poolcirkel. Daar waar 't zoo eenzaam is, en bijna alleen bergen wonen
aan de zee met de duizende kleuren. En waar de middernachtszon met diepen glans
vlamt over de stille fjord. En nu midden uit het mondaine leven van Christiania komt
de openluchtschilder J a n H ö g h , voor ‘wien hier is zoo'n machtige weerklank,
zoo'n geweldige ruimte; hier is plaats en resonnance slechts voor het Grootste en
Hoogste!’ (bl. 170). Maar hier is ook de kleine S u n n i v a , de dochter van den
zwaarmoedigen dokter die hier (waarom?) de beschaving ontvluchtte, en van een
Lappsche moeder, van wie zij 't fantastische, zwervende heeft van den nomadenaard.
De kunstenaar echter ziet alleen zijn kunst, en het meisje is slechts een aardig
speelkameraadje. Maar zij ziet in hem wat de liefde hem voor haar maakte. En wat
doet het er nu verder toe of ze elkaar wèl, volgens een vorige mode, dan nìet krijgen,
zooals de tegenwoordige mode eischt?
De hoofdzaak is dat B e r n t L i e ons weer een frischlevend boek heeft geschonken,
waarin 't Wonderland boven den Poolcirkel ons is ontsloten.
G.F.H.
H e n r i H a r t o g . Sjofelen. Omslag en Bandversiering van D i r k
N i j l a n d . Rotterdam 1904. W.L. B r u s s e .
Bij het heengaan van haren medestander heeft Het Volk hem als socialist verheerlijkt;
aan zijn graf getuigde de rotterdamsche vereeniging Voor de Kunst hoe ijverig hij
was geweest de kunst
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onder het volk te brengen, en in Sjofelen vertelt L. v a n D e y s s e l in een Woord
Vooraf van H a r t o g 's ‘gevoelens van genegenheid, - voor de Kunst, voor de
Literatuur waaraan ik mijn leven heb - zóó warm, als die uitkwamen in een vlugschrift
over Letterkunde, het vorig najaar door hem uitgegeven. Goede vriend! Deze
verdediging van mijne werken is een der laatste geschriften van uw leven geweest.
Nu is de hand verstijfd, die door zoo vurig een geestdrift werd bewogen om hoon af
te weren van de zaak, die uw aanhankelijkheid had verworven....’ (bl. VIII).
Kieschheid beneemt der kritiek hier hare vrijmoedigheid.
Sjofelen geeft wat de titel belooft: de misère van het rotterdamsche straat-, steegen slopjesleven der sjofelen, in hun verslonste taal, waarvan vloeken en
dronkemansscheldwoorden de kracht moeten uitmaken. En dit pijnlijk nauwkeurig
weergegeven, met de angstvallige uitvoerigheid van een nauwgezet artist, en met de
hooggevoelende overtuiging en machtspreuken van den socialist. Vandaar dat, trots
zijn koele objectiviteit, een boek als dit op mij den indruk maakt van toch zoo
innig-gewild en partijdig te zijn. Want op de rotterdamsche straat gaan en in de
rotterdamsche stegen wonen toch, goddank, ook nog lieve kinderen Gods, niet 't
minst onder de armen, die niet behoeven te vloeken, en voor wie leven is willen
mooi-leven, al is dit soms ondoenlijk en altijd moeilijk.
G.F.H.
J a c o b d e H a a n . ‘Pijpelijntjes’. (Het leven van C o r K o n i n g en
F e l i x D e e l m a n ) 2e dr. Amsterdam. J a c q . v a n C l e e f . 1904.
Dat daarvoor nu ons mooie hollandsche woord moet dienen om onze atmosfeer te
verpesten!
Want deze schrijver heeft de taal in zijn macht, en weet met zijn droge, rake
woordkunst ons zijn menschen en hun omgeving verbazend scherp uit te beelden,
zonder ons te vermoeien met die ellenlange, al te nauwkeurige beschrijvingen onzer
tegenwoordige schriftgeleerden. Maar wàt hij dan beschrijft!!
Dat de Pijpelijntjes, scènes uit de Pijp, de niet hooggetaxeerden amsterdamsche
studentenbuurt, een lectuur zou geven, niet direct geschikt om voor te lezen op een
jongedames-kransje, was te vermoeden, maar wie kon verdacht zijn op deze
schendliteratuur van walgelijke, homosexueele ontuchtigheden!! En kon men zich
nu maar troosten dat die narigheid ook alweer geleden was, als men iemand dit
schendboekje met een tang de kamer had zien uit-
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dragen om het in de gracht te gooien.... maar neen, litera scripta manet. Het blijft
om onze door onzedelijkheid reeds genoeg verdorven atmosfeer nog meer te verpesten.
Om dan nog maar niet eens aan de mogelijkheid te denken dat de reine verbeelding
van een jong leven reddeloos bezoedeld wordt door die walgelijke viezigheden! En
om dan ook maar niet te vragen, door welke macht de schrijver bezield was, om zich
te moeten verdiepen in en zijn talent te geven aan deze vuilaardige dingen!
G.F.H.
Koloniaal-Economische Bijdragen.
I. Overzicht van den economischen toestand der Inlandsche bevolking van
Java en Madoera... door Mr. C.Th. v a n D e v e n t e r .
Aanhangsel: De voornaamste industrieën der Inlandsche bevolking van
Java en Madoera, door G.P. R o u f f a e r .
II. De Financiën van Nederlandsch-Indië, door Dr. E.B. K i e l s t r a .
III. Beschouwingen en voorstellen ter verbetering van den economischen
toestand der Inlandsche bevolking van Java en Madoera, door Mr. D.
Fock.
In verband met het voornemen om, voor zoover noodig met geldelijken steun van
het moederland, maatregelen te treffen die kunnen leiden tot blijvende verbetering
van den economischen toestand van Java's bevolking, vroeg de Minister van Koloniën
voor verschillende onderwerpen de voorlichting van personen, die geacht werden
daarvan eene bijzondere studie te hebben gemaakt.
De dientengevolge samengestelde verhandelingen zijn, zoo spoedig als dat mogelijk
was, op last van den Minister uitgegeven en algemeen verkrijgbaar gesteld. Een
gelukkig teeken, dat de Regeering heil ziet in openbaarheid! Wij hopen nu maar, dat
de daardoor uitgelokte critiek zich zal doen hooren en, met de verhandelingen zelve,
Indië ten goede zal komen. En een andere wensch is deze, dat de serie der
‘Koloniaal-economische bijdragen’ niet met de thans verschenen drie nummers
gesloten worde.
Ten aanzien van de Bijdrage, handelende over de Financiën van Indië, moge hier
eene aanteekening van persoonlijken aard eene plaats vinden. Daar de druk geheel
buiten ons om bezorgd werd, was er voor ons geene gelegenheid, te doen uitkomen
dat Mr. Dr. H.L. H e m s i n g , adjunct-commies bij het Departement van Koloniën,
een belangrijk aandeel had in de samenstelling van dat geschrift; wij stellen er prijs
op, het onwillekeurig gepleegd verzuim hier te herstellen.
E.B.K.
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E m i l i e We g g e m a n G u l d e m o n t . Katharina van Siena. Dordrecht,
J.P. R e v e r s , 1904.
Deze ‘roman uit de geschiedenis van mystiek en occultisme’ bedoelt een
geschiedkundig tafereel uit het Avignon der 14de eeuw te geven en is dan ook uit de
bronnen bewerkt; de schrijfster zelve verzekert ons, dat het boek ‘geheel onpartijdig
geschreven’ is. Dit is niet onmogelijk maar dat het slecht geschreven is, is in ieder
geval boven allen twijfel verheven: het boek wemelt van germanismen, taal- en
stijlfouten; de schrijfster nam zelfs niet de moeite om ‘Florenz’ en ‘Geneva’ te
verhollandschen. Ook de samenstelling van den ‘roman’ als zoodanig laat alles te
wenschen over. Met dat al is de geschiedenis der wondervolle K a t h a r i n a
merkwaardig genoeg om den lezer te boeien. Over de ‘echtheid’ dezer wonderen of
over de waarde der omtrent deze heilige overgeleverde berichten wil ik hier geen
oordeel uitspreken - dat zijn meer zaken van geloof dan van wetenschap, en mijn
geloof is in dit opzicht niet sterk. Ook de zonderlinge ‘occulte’ feiten, die hier worden
opgedischt omtrent den ‘moorschen’ toovenaar Ta b a r i en den joodschen B e c h a ï ,
behooren meer thuis in de fantastische wereld van C a g l i o s t r o en madame
B l a v a t s k y dan in die van het gezond verstand en de historische kritiek. Het is
waar, dat er ‘wonderlijke feiten’ zijn, die boven onze bevatting schijnen te gaan,
maar de voorbeelden van gedachtenlezing en telepathie, die ons hier worden verteld,
ook van K a t h a r i n a zelve, zijn toch al te kras om met de schrijfster te denken zelfs
aan de mogelijkheid eener ‘bevredigende oplossing’. Wie daarnaar zoeken wil, leze
het boek zonder verwijl. En wie zich tevreden wil stellen met de meening, dat wij
hier te doen hebben met eene reeks van gevallen van zelfmisleiding of wel van zuivere
fantasie, zal de lezing van het boek ten slotte ook niet behoeven te versmaden: het
laat zich lezen, in weerwil van alles wat indruischt tegen smaak en verstand.
P.J.B.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken:
F.M. D o s t o j e w s k y . Schuld en Boete. 2de goedk. druk. Amsterdam. C.L.G.
Ve l d t .
S y l v a n u s S t a l l . Wat een aanstaand Echtgenoot behoort te weten. Uit het
Engelsch door H.J.C. P i e r s o n . Boekhandel voorheen H ö v e k e r e n
Wo r m s e r . Amsterdam-Pretoria.
H.J. v a n d e r L e e u w - L a n g n e s e . Vers la Paix. 2e ed. Paris. Librairie
N i l s s o n - P e r L a m m , succ.
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G u s t a v F r e n s s e n . Van Strijd en Vrede. Nieuwe reeks, vert. Dr. J.
Herderscheê. Amsterdam. Va n H o l k e m a e n Wa r e n d o r f .
E d m o n d d e G o n c o u r t . Vert. S.J. K u y l m a n . Utrecht H. H o n i g . 1904.
C a t h . A l b e r d i n c k T h i j m . De officiersdochter. Geïllustr- verhaal voor
meisjes. 's-Gravenhage. J.C.F. C a r r i è r e .
H.J. v a n d e r K r a a n . Kees Koepel. Oorspr. verhaal voor de jeugd,
geïllustreerd door W.J. M u l l e r . 's-Gravenhaga. J.C.F. C a r r i è r e .
L. M a c k . Lennie's Schoolleven. Uit het Engelsch door Mevr. B e e l a e r t s v.
B l o k l a n d . Geïllustr. door L o u i s R a e m a e k e r s . Baarn.
Hollandia-Drukkerij. 1904.
W. C h r i s t m a s . Wonderlijke avonturen v twee Deensche jongens. Naar het
Deensch door Mevr. D. L o g e m a n -v.d. W i l l i g e n ; geïllustr. door L o u i s
R a e m a k e r s . Baarn. Hollandia-Drukkerij. 1904.
J e r o m e K. J e r o m e . Paul Kelver. Vertaling van H. R a p p a r d . Baarn.
Hollandia-Drukkerij. 1904.
H. S o h n r e y . Lief en leed uit een kleine wereld. Uit het Duitsch door J.J.L.
D u y v e n d a k . Neerbosch. Neerbosch' Boekhandel.
E. C a r p e n t e r . Liefde's meerderjarigheid, vertaald door L. d e J a g e r
M e e z e n b r o e k -v. B e v e r w i j k (voorwoord v. Dr. H. Wa s ). Amsterdam.
Va n H o l k e m a e n Wa r e n d o r f .
P i e r r e d e C o u l e v a i n . Een moderne Eva, bewerkt door Mej. B. S t o l k .
Baarn. Hollandia-Drukkerij. 1904.
R. H u c h . Van de koningen en de kroon, door Mevr. B. d e G r a a f f v a n
C a p p e l l e . Baarn. Hollandia-Drukkerij. 1904.
L é o n O l l é L a p r u n e . De waarde des levens. Naar de 9e Fransche uitgaaf
bewerkt door A.Th.C. T h o m p s o n . Leiden. J.W. v a n L e e u w e n . 1904.
Dr. A. B r u i n i n g , Hoogleeraar. Het voortbestaan der menschelijke
persoonlijkheid na den dood. (Geschriften uitgegeven van wege den Nederl.
Protestantenbond IV). Assen. L. H a n s m a . 1904.
Mr. T. d e V r i e s . Revolutie en evolutie in de Staathuishoudkunde. Een lezing.
's-Gravenhage. T.C.B. t e n H a g e n .
Dr. H.T. d e G r a a f . Moeilijkheden in het zedelijk leven. Vergelijken.
Groningen. G.A. E v e r s . 1904.
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Babette
Door Ignatia Lubeley.
II.
Parijs leefde in onrust na die dagen. Het kookte en bruiste binnen haar muren, het
borrelde van onderen op, en daar was geen uitweg voor die hevig beroerde zee van
menschelijke hartstochten.
Een nieuwe regeeringsvorm moest worden ingesteld, men vreesde de aristocraten
en de vijand naderde van de grenzen. Den 2den September viel Verdun.
Alle stormklokken luidden.
R a y m o n d was tot een zijner vrienden gegaan om met hem te bespreken op
welke wijze zij het vaderland het best zouden dienen, door als vrijwilliger op te
trekken, of door in de hoofdstad zelve alle krachten en talenten te wijden aan de
oprichting van een degelijk bestuur en aan de verbreiding der ware republikeinsche
denkbeelden.
Zij zaten voor het open venster van een bovenkamer en hoorden in de verte het
gejoel van het volk en daarboven uit het voortdurende gebrom en geklep der klokken.
Dien nacht zaten zij er nog. Met hen waakten de vrouw des huizes, haar kind
slapende op twee stoelen naast haar, en de dienstmaagd, die achter in de kamer zat
te breien en bij tusschenpoozen haar oogen afveegde. Een
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kaars bescheen hun bleeke ontstelde gezichten; zij spraken op gedempten toon. De
tijding had hen plotseling bereikt, dat in de gevangenissen de aristocraten werden
gedood, omdat zij een aanslag heetten te plegen tegen de Republiek, en terwijl zij
daar in die kamer bijeen zaten, wisten zij dat niet ver van hen, in sombere
binnenplaatsen, beschenen door toortslicht, mannen en vrouwen werden vermoord.
Daar hing iets sombers en kils in die kamer, en toch hadden de geboende stoelen, de
silhouettes in ovale lijstjes, scherp uitkomend op het lichte behang, de boeken in het
kastje, op andere avonden iets gezelligs, maar 't was alsof zij ook die tijding hadden
gehoord en zij ook, luisterend naar het welbekende tikken van de hangklok, eraan
dachten dat iedere minuut de laatste kon zijn van een menschenleven.
In den morgen hield de slachting aan.
Drie dagen lang duurde zij voort.
‘'t Is vreeselijk geweest,’ zeide R a y m o n d met gebroken stem, toen hij er later
met mevrouw R o l a n d over sprak. Zij zaten alleen in den salon, in de naaste kamer
was E u d o r a aan haar pianoles met haar onderwijzeres, mademoiselle M i g n o t .
‘Geheel Parijs is vervloekt geweest in mijn oogen, daar is geen voorbeeld van
grootere gruwelen in de geschiedenis te vinden.’ De stem van mevrouw R o l a n d
klonk zeldzaam scherp en in haar oogen lichtte een driftig vuur. ‘Is dat beschaving?
Ik moet u zeggen dat ik al zeer weinig hoop heb, dat hier te midden van die barbaren
en schurken ooit de vrijheid zal heerschen.
Natuurlijk kent u de circulaire, die in alle bureaux is rondgezonden.’
R a y m o n d knikte toestemmend. Het was de circulaire van den Parijschen
gemeenteraad, die den moord rechtvaardigde, en iedere gemeente in Frankrijk opriep
hetzelfde te doen en met de Parijzenaars te spreken: wij trekken tegen den vijand op,
en wij laten geen roovers achter, om onze vrouwen en kinderen te vermoorden.
‘Dit schandelijke stuk werd verspreid met het medeweten en de toestemming van
den minister van justitie,’ ver-
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volgde mevrouw R o l a n d , ironisch den nadruk leggend op het laatste woord. ‘Geen
wonder sedert deze D a n t o n heet.’
‘Het is goed, dat Themis geblinddoekt is. Zij kan nu niet zien welke gruwelen in
haar naam gepleegd worden,’ zeide R a y m o n d moedeloos. Vroeger zou hij blijde
zijn geweest, als hij zulk een beeldspraak in sierlijke zinnen had weten te pas brengen
- nu was zijn hart te bezwaard. Ook glimlachte zijn gastvrouw niet op haar
betooverende wijze.
‘Ja, u hebt gelijk, gelijk,’ antwoordde zij, ‘en indien Themis niet geblinddoekt
was, dan zou zij nu haar oogen met haar handen moeten bedekken en weenen. Maar
nog beter ware het,’ en zij richtte zich onwillekeurig hooger op - ‘indien zij die
ellendelingen met het vuur van haar oogen verteerde. O, vroeger heb ik gemeend,
dat een rede vol zuivere beginselen het volk in hoogere gedachtenkringen zou leiden,
en ik hield o.a. niet van Mirabeau, dien ik te overweldigend vond, te oppermachtig.
Maar nu hadden wij zoo'n machtige figuur wel noodig, om die bende roovers en
moordenaars te weerstaan. Daar is meer noodig dan zuiverheid van bedoelen om het
volk in toom te houden; en wat begrijpt de massa van de ware welsprekendheid? Als
men indruk wil maken moet men die menschen verbazen; hun ooren zijn grooter dan
hun verstand! Eens hoorde ik l'abbé de Beauregard; hij vertelde de gewoonste dingen
op een toon van vervoering en bevestigde ze door zulke vreeselijke gebaren, dat hij
veel menschen overtuigde, dat zijn waarheden waarlijk schoon waren. Een man uit
het volk stond hem met open mond aan te gapen, en sprak eindelijk zijn domme
bewondering uit door te zeggen: “Wat zweet hij!” Dat is dus de manier om dwazen
te overtuigen! Wat had Phocion gelijk - toen hij door het volk werd toegejuicht - om
aan zijn vrienden te vragen of hij in zijn redevoering ook een dwaasheid had gezegd!’
‘Ja,’ antwoordde R a y m o n d , ‘vroeger meende ik ook, dat alles beter zou gaan,
en ik heb om mijn oom gelachen, die zoo vreesachtig het land ontvluchtte. Maar hij
heeft een goeden blik op het volk gehad. Het ware beter als

Onze Eeuw. Jaargang 4

336
velen zijn voorbeeld hadden gevolgd, en men zou bijna zijn rust en veiligheid
benijden,’ zijn stem klonk zeer moedeloos.
‘U zou toch niet zijn voorbeeld willen volgen?’ zeide mevrouw R o l a n d
verwonderd, en haar verwondering trof scherper dan een rechtstreeksch verwijt; en
toen zeer vriendelijk: ‘Mijn vriend, wij moeten den moed niet opgeven. Daar is
zooveel te doen. De republiek begint pas, en wij hebben mannen met zuivere
bedoelingen en oprechte beginselen noodig; die mannen moèten blijven.’
‘Ja,’ antwoordde hij met een opgewekter uitdrukking op zijn jong gezicht: ‘ik zal
niet weggaan.’
‘Schrijft u nog voor Le Thermomètre du jour?’ vroeg zij plotseling.
‘Deze twee laatste weken heb ik niets meer ingezonden, maar...’
‘Ik weet niet, hoe u erover denkt!’ viel zij hem in de rede, ‘maar, hoe hoog ik
D e l a u r e achtte, ik betreur nu, dat hij in zijn politiek de partij van la Montagne
neemt, en ik heb mijn man ook gezegd, dat ik hem niet weder in mijn huis wilde
ontvangen. Maar daar krijgen wij bezoek -’ toen de deur openging, en een paar heeren
binnentraden, die zij met hoffelijke empressement tegemoet ging. Het waren C l o o t z
en B u z o t . Le citoyen R o l a n d zelf volgde. Hij zag er zeer slecht uit; zijn mager
gezicht was geel bleek en zijn oogen stonden zwak en moe. De gebeurtenissen van
de laatste weken hadden hem sterk aangegrepen. Bij de omwenteling was hij weder
tot minister van binnenlandsche zaken gekozen, en met groote nauwgezetheid nam
hij zijn ambt waar. In brieven vol gloeiende verontwaardiging had hij tegen de
Septembergruwelen geprotesteerd - maar de uitslag had hem alleen doen zien, hoe
klein zijn macht en invloed eigenlijk waren.
C l o o t z maakte zich weldra meester van 't gesprek. Druk en met zich zelf
ingenomen, trachtte hij zijn stelling op te dringen, dat het zeer wel mogelijk zou zijn
de wereld tot één broederschap te vereenigen en een Conventie samen te stellen uit
afgevaardigden van alle windstreken. R o l a n d luisterde nauwlijks. Op het gelaat
van zijn vrouw ver-
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toonde zich even een minachtend lachje. Koel-beleefd was haar houding tegenover
‘l'orateur du genre humain.’ Zij vond zijn verbeelding verward, de redevoeringen,
waarom hij beroemd was, opgeblazen, hoogdravend, zijn manieren in gezelschap
aanmatigend.
Met belangstelling wendde zij zich tot B u z o t , toen deze het gesprek overnam.
Nog jong was hij, met een goed uiterlijk, en gekleed met groote zorg en veel smaak.
De gemeenteraad van Parijs werd ongenadig door hem gehekeld. Hij vond het
onrechtvaardig, dat de hoofdstad heerschen zou over de andere gedeelten van het
land, en hij verwonderde er zich over, dat men eenig bezwaar tegen de federatie der
verschillende departementen kon hebben. ‘Griekenland immers had ook uit verbonden
republiekjes bestaan,’ en zijn toon werd geestdriftig, en zijn rede vol vuur toen hij
dat paradijs van alle republieken beschreef, niet vergetend de schoone natuur ook
hulde te brengen, want ‘hij was haar hartstochtelijke bewonderaar en voedde zijn
verbeelding met alle hare bekoorlijkheden.’
Hij twijfelde er echter aan, of het oogenblik van federatie voor Frankrijk reeds
gekomen was.
Het werd laat. R a y m o n d wilde opstappen.
‘Blijft u niet eten?’ vroeg mevrouw R o l a n d met haar bekoorlijk lachje. ‘Het is
dadelijk vijf uur. Men zal weldra komen aandienen.’
Hij nam de uitnoodiging aan. C l o o t z en B u z o t bleven ook. Tweemaal per
week had mevrouw R o l a n d de gewoonte gasten om haar tafel te vereenigen, altijd
politieke kennissen van haar man; vrouwen ontving zij nooit. Bekoorlijk en geestig
nam zij haar plichten van gastvrouw waar aan 't hoofd van haar tafel, die altijd met
smaak en zorg was ingericht, zonder overdaad.
Om negen uur waren alle gasten vertrokken.
Doelloos liep R a y m o n d langzaam door de slecht verlichte straten. De zaken
van zijn oom verschaften hem geen werk meer. Zij waren voor goed gedaan in deze
onrustige tijden. Ook wilde hij nu niet meer voor Le Thermomètre du jour schrijven.
Het was toch beter kleur
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te bekennen, en te toonen dat hij niets met la Montagne had uit te staan en zich
schaarde bij de partij der Gironde. Misschien zou het juister zijn te zeggen, dat hij
zich schaarde bij de partij van mevrouw R o l a n d .
Hij had er over gedacht Parijs te verlaten. Maar de republiek had mannen noodig
juist in de hoofdstad, en hij zou blijven. Men kon nooit weten.
In den omtrek van de schouwburg was het druk. Rijtuigen reden af en aan, druk
pratend stroomde een elegante menigte uit het verlichte gebouw. Daar waren altijd
voorstellingen - ook gedurende de uitmoordingen waren zij doorgegaan - maar dezen
avond was het heel druk, omdat de beroemde Ta l m a had gespeeld. R a y m o n d
zag hem wegrijden: een breed geschouderde, korte man, met een regelmatig romeinsch
profiel, dat aan borstbeelden van J u l i u s C e s a r herinnerde. Weinige dagen geleden
was er een soiree ten zijnen huize geweest, ter eere van D u m o u r i e z , die als
overwinnaar van de Duitsche grenzen was teruggekeerd, en vroolijk had de beau
monde van Parijs zich in de schitterend verlichte salons bewogen, en onder het dansen
de nieuwste modes en de laatste politieke nieuwtjes besproken.
Zonder verpoozen werkte minister R o l a n d voort in den chaos, die zijn departement
heette, eischte stipte orde, publiceerde rekeningen, waardoor het geknoei aan de
ministeries duidelijk werd aan 't licht gebracht, ontsloeg onwaardige ambtenaren, en
maakte zich persoonlijke vijanden, terwijl om hem heen de Jacobijnen in alle
regeeringsrangen doordrongen en de Conventie met handen en voeten gebonden
raakte aan de luidruchtige volkspartij, welke zij vreesde. De onwelluidende kreten
van de plebejers overstemden de schoone, zuivere betogen der Girondijnen, zoodat
niemand ze meer hoorde, en ook hun protest tegen de veroordeeling van den koning
verloren ging. Wie luisterde nog naar hen?
R o l a n d , sedert lang voor verrader uitgemaakt, diende zijn ontslag in. De
Conventie handhaafde haar minister niet tegenover de Jacobijnen, en hij wenschende
zich te
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rechtvaardigen, schreef haar acht brieven, die zelfs niet voorgelezen werden.
Mevrouw R o l a n d liet paspoorten in orde brengen, om met haar dochtertje naar
buiten terug te keeren, - niet uit vrees, want die kende zij niet, maar opdat haar man,
wanneer zijn vijanden hem gevangen wilden nemen, minder belemmerd zou zijn in
zijn plannen tot ontvluchting. Daar was nog één reden, die er haar toe bracht Parijs
te willen verlaten, maar die noemde zij niet: ‘later misschien,’ schreef zij in haar
mémoires, maar dat ‘later’ is nooit gekomen.
Het duurde lang eer de paspoorten in orde waren, en toen mevrouw R o l a n d ze
kreeg, lag zij ziek te bed. Zes dagen later echter - Vrijdag 31 Mei - was zij gereed
om uit te gaan, toen de klokken luidden en haar waarschuwden, dat er iets gaande
was. Zij bleef thuis. Om half zes kwamen zes gewapende mannen met een bevel tot
in hechtenisneming van le comité révolutionnaire bij R o l a n d , opdat deze hen
volgen zou. De ex-minister verklaarde geen comité révolutionnaire met zulk een
bevoegdheid te kennen. Men ging zijn antwoord aan den gemeenteraad overbrengen,
terwijl hij bewaakt werd.
Mevrouw R o l a n d geloofde, dat het goed zou zijn deze daad van geweld met
eenig éclat aan de Conventie mee te deelen. Zij schreef een brief aan den president,
liet een vriend bij haar man en reed alleen per rijtuig naar le Carrousel.
Maar de Conventie - zooals die bestaan had - ging op ditzelfde oogenblik onder
een hevig tumult over in revolutionaire handen - veertig duizend gewapende mannen
vulden de binnenplaats van de Tuileriën - de stormklokken klepten voortdurend.
Tot de inhechtenisneming van ‘les vingt-deux’ (de Girondijnen) werd besloten.
Naar alle kanten zijn zij gevlucht, R o l a n d ook wist te ontkomen. Toen zijn vrouw
terugkwam van de Conventie vernam zij tot haar vreugde, dat hij het huis had weten
te verlaten, daar zijn bewakers waren heengegaan.
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Den volgenden morgen, om zeven uur, werd zijzelf gevangen naar de Abbaye gevoerd.
Haar vriend, B o s c , haastte zich dienzelfden dag E n d o r a bij mijnheer en
mevrouw C r e u z é -l a u F o u c h e te brengen, die haar onder hun eigen kinderen
als een dochter aannamen, en ‘wier patriarchale gewoonten, deugden, zachtheid en
goedheid men moest kennen, om over hun ontvangst van het verlaten kind te kunnen
oordeelen.’
‘Den 31sten Augustus sluit ik in den haast dit werk, dat onder den titel van “Portraits
et Anecdotes” en begonnen den 8sten van deze maand, moet dienen om te herstellen
hetgeen verloren is gegaan’,1) schreef mevrouw R o l a n d . ‘Ik sluit eveneens de drie
eerste schriften van mijn Mémoires, begonnen den 9den, en ik ben zeer verwonderd,
dat ik in mijn oogenblikken van vrij denken bijna driehonderd bladzijden heb
volgeschreven in twee en twintig dagen, terwijl ik nog zooveel tijd wijdde aan rust,
aan overpeinzingen, aan de klavecimbel en aan mevrouw P é t i o n , die hier gekomen
is in den nacht van den 9den op den 10den. Wat doet men al niet, wanneer men steeds
voortgaat.’
Zij was in Sainte-Pélagie. Tot den 24sten Juni was zij in l'Abbaye geweest, voor
eenige uren dien dag vrijgelaten, en toen naar deze gevangenis gevoerd, gelegen in
een achterbuurt, die bekend was om de bloeddorstigheid waarmede daar in September
priesters vermoord waren geworden.
Nadenkend legde zij haar pen neer, en keek voor zich uit op den vuilen kalkmuur
van het kleine vertrek, dat een van de vele vrouwencellen was, die Sainte-Pélagie
bevatte, en die in lange rijen op nauwe gangen uitkwamen. Zij had papieren aan de
tralies van het raam bevestigd, om de zon te weren, maar 't had niets geholpen en 't
was tot stikkens toe warm. Een zware bedorven lucht hing buiten tusschen de
verschillende gebouwen. De afdeeling voor de mannen was vlak bij, en zij trachtte
niet te hooren

1) ‘Notices historiques.’ De schrijfster meende, dat zij vernietigd waren geworden. Zij waren
slechts verborgen, en zijn later met de Mémoires uitgegeven.
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naar de ruwe woorden die de gevangenen elkander door de geopende vensters
toewierpen.
Alles wat laag was en met bloed bevlekt, vereenigde Sainte-Pélagie tusschen haar
vuile muren. Madame B o u c h a u d , de vrouw van den concierge, had getracht deze
verblijfplaats voor mevrouw R o l a n d dragelijk te maken, door haar een kamer
onder de hare te geven, en gedurende eenige weken had zij daar gezelligheid, netheid
en frischheid genoten. Het was daar ook, dat zij veel piano speelde.
Maar om de gelijkheid te handhaven verbood een der administrateurs madame
B o u c h a u d de gevangene alzoo te behandelen, en deze laatste keerde terug naar
een der kleine cellen, om weder de bedorven lucht van de gang in te ademen, die 's
avonds flauw verlicht werd door een walmende lamp, waardoor de muren geheel
zwart berookt werden, en om te verkeeren te midden van gevangenen, wier misdaden
haar ziel met afkeer en verachting vervulden. Haar geheele wezen kwam er tegen in
opstand.
't Was om de gelijkheid te handhaven.
‘Beul! is het daarom, dat gij mij tot die vrouwen rekent?’ vraagt zij in haar
geschriften; en iets verder, van haar onderdrukkers sprekend: ‘onbeschaamde
comediespelers! Dat zijn dus de bewijzen van vrijheidsliefde en de menschlievende
daden van de mannen, die op le Champ de Mars vogels laten opvliegen, voorzien
van papieren strooken, waarop het geluk der aarde wordt verkondigd aan de bewoners
van de hemelsche sferen!’
Dit had zij opgeteekend in Notices historiques, die haar vriend C h a m p a g n e u x
van haar had ontvangen, en die hij - zooals zij meende - om vervolging te ontgaan,
had moeten verbranden. Dit bericht had haar bitter getroffen, maar zij zou zichzelve
veracht hebben ‘indien iets haar had kunnen neerslaan’, en met nieuwen moed had
zij de pen opgenomen. Haar arbeid was nu gereed, en langzaam doorbladerde zij
haar schriften. Haar geheele leven bijna lag voor haar in haar Mémoires: het
voorbeeldige leven van een ontwikkelde, zelfbewuste, philosophische vrouw, en iets
als een glimlach gleed over haar
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kalm gelaat: wat kon men met recht tegen haar aanvoeren? ‘zij was altijd groot
geweest, in 't geluk zoowel als in 't ongeluk.’
Voetstappen naderden over de gang, en hielden op bij haar deur. Deze werd
geopend. Langs den bewaker, die met brutalen blik naar binnen keek, trad R a y m o n d
D u b r a y s o t naar voren.
Al het gevaar, dat hij had mogen loopen door haar zoo openlijk te willen bezoeken,
werd honderdvoud beloond door den glimlach, die plotseling haar gezicht verhelderde,
de betooverende glimlach van vroeger, zachter misschien nog, omdat het gelaat
bleeker en smaller was.
‘Gij!’ zeide zij opstaande.
‘Ja, ik wilde u een visite komen maken,’ antwoordde hij beleefd, en toen de deur
achter hem gesloten was, vervolgde hij op snellen gedempten toon, ‘Mijnheer B o s c
had willen komen. Hij had gehoord van uw verhuizing uit de kamer van den concierge
en hij wilde u zijn deelneming betuigen. Maar 't was zoo kort geleden, dat hij hier
was geweest. Ik vreesde, dat hij onder verdenking zou komen, en daarom ben ik
gegaan. Hij heeft mij een brief meegegeven, hoewel er niets geen nieuws is van onze
vrienden, niets.’
‘Eigenlijk gelukkig,’ antwoordde zij. ‘'t Is een bewijs, dat hun schuilplaatsen nog
veilig zijn. Als wij iets hoorden, was het licht door hun vijanden, en 't kon dan iets
slechts zijn voor hen.’
Zij zag besluiteloos om naar den eenigen stoel. ‘Wilt u niet uitrusten?’ vroeg zij.
‘Ik rust het beste uit wanneer ik staande met u mag praten,’ antwoordde hij
hoffelijk. ‘Mevrouw, blijft u toch niet staan!’
Zij zette zich neer, en terwijl zij vluchtig den brief doorlas, dien hij haar gegeven
had, nam hij met een driftigen blik de kleine benauwde ruimte op.
‘O! dat ik u hier moet terugzien!’ barstte hij toen uit, ‘waarom toch?’
‘Waarom?’ vroeg zij kalm, ironisch opziende, ‘maar,
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mijn vriend, om de gelijkheid met de andere boeven te handhaven, en ik kan u zeggen,
dat het een uitgelezen gezelschap is; hoewel het nu beter is dan in de eerste weken,
nu, dat de boeven vrij blijven en daarbuiten feestvieren in comediezalen en
danshuizen, en het bloed van de schavotten laten stroomen, en de goeden en wijzen
hier worden opgesloten in deze holen van onrecht, die poelen van onreinheid. U kent
de gevangenissen niet zooals ik! Vindt u ook niet, dat men zeggen zou in den tijd
van T i b e r i u s te leven?’
‘Ja!’ antwoordde hij heftig. ‘Maar dat die u ook treffen moet! dat u dat alles moet
dragen - al zooveel weken, zooveel weken. Hoe houdt u het uit? Hoe kunt u nog zoo
zijn, zoo kalm - zoo onveranderd - alsof wij nog zijn in de dagen van vroeger?’
‘Groote zielen laten zich niet terneerslaan,’ antwoordde zij met waardigheid. ‘Zij
laten uiterlijke omstandigheden geen invloed uitoefenen op hun stemming, zij zijn
er boven verheven. Ik zie de lage dingen aan, ik veracht ze, en keer terug tot mijn
eigen gedachten. Evenals in de dagen, toen ik woonde in het Hôtel van binnenlandsche
zaken, heb ik hier mijn vaste bezigheden. Ik oefen mij in het teekenen, 's morgens
bestudeer ik Engelsch en geniet van D a v i d H u m e , S h a f t e s b u r y en
T h o m p s o n , 's middags heb ik P l u t a r c h u s en Ta c i t u s , vooral de laatste is
mij zeer dierbaar. En dan dit,’ vervolgde zij de hand op haar schriften leggend, ‘niet
alleen, dat het schrijven mij bezighoudt, het wekt mij op, omdat ik mij uiten kan,
omdat ik al mijn gedachten op 't papier kan uitspreken. Ik hoop, dat E u d o r a dit
alles eenmaal zal lezen, en er door leeren zal, wie haar moeder geweest is. Eens heb
ik mij laten meeslepen geheel uit te leggen, hoè ik haar zou opvoeden en wat ik van
haar maken zou, om toen te bedenken, dat ik misschien nooit meer met haar zou
leven en haar zou kunnen leiden.’ - Even zweeg zij.
‘Ik zeide in dat stuk,’ vervolgde zij overleggend, ‘dat ik geen virtuose van haar
zou maken, maar dat ik eraan denken zou hoe mijn moeder altijd vreesde, dat ik te
groote
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musicienne of te groote teekenaarster zou worden, terwijl zij wenschte, dat ik boven
alles de plichten van huisvrouw en moeder zou weten te volbrengen. E u d o r a moet
niet iemand worden, die bij den eersten aanblik opvalt en verwondering wekt, zij
moet aantrekkelijk zijn door het geheel, en de menschen aan zich weten te hechten
door haar deugden. Ik hoop daarom zoo, dat zij eenmaal in een stil, verborgen, vredig
leven de aandoenlijke plichten van echtgenoote en moeder zal mogen vervullen.’
Zij zag op met een glimlach: ‘Niet waar, zoo hebben wij ons de wereld gedroomd:
de mannen als waardige huisvaders en de vrouwen als zorgzame huismoeders, de
kinderen in wijsheid grootgebracht, en goede wetten om de gemeenschap in stand
te houden. Weet ge nog, hoe schoon die droomen waren?’
Hij dacht aan al hetgeen zij verloren had, en zij las de ontroering op zijn jong
gezicht, maar zijzelf voelde zich opgewekt en moedig.
Zij nam een der schriften van haar Mémoires op en zocht naar een bepaald gedeelte:
‘Zie,’ zeide zij het met haar vinger aanwijzend, ‘dit heb ik ervan geschreven.’
Hij boog zich over en las met haar mee:
‘O B r u t u s !’ stond er, ‘evenals gij, wiens moedige hand tevergeefs de ontaarde
Romeinen vrijmaakte, hebben wij gedwaald! Die mannen met zuivere bedoelingen,
wier vurige zielen haakten naar de vrijheid en die de wijsbegeerte tot haar dienst had
toebereid door de rust der studie en de gestrengheid der afzondering - die mannen
hebben zich, evenals gij deedt, gevleid met de gedachte, dat de omverwerping van
de tyrannie het rijk der gerechtigheid en des vredes zou doen aanbreken: zij is slechts
het teeken geweest, dat de lage hartstochten en de afzichtelijkste ondeugden opriep.’
‘Ge ziet, anderen hebben hetzelfde ondervonden,’ zeide zij, ‘wij staan niet alleen.
A r i s t i d e s en T h e m i s t o c l e s zijn ook vervolgd, S o c r a t e s en P h o c i o n
ook gedood geworden door de laaghartigheid en domheid van hun tijdgenooten.
Maar de geschiedenis heeft hen in eere hersteld.
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Zoo zal het ons ook gaan. Het nageslacht zal de namen der Girondijnen met eerbied
noemen, maar op dat laffe, bloeddorstige, domme volk vol verachting neerzien, en
namen als D a n t o n , R o b e s p i e r r e , M a r a t vol afschuw uitspuwen. Zoo zal de
gerechtigheid zegevieren’, en er lag een verheven glans in haar oogen, ‘al lijden wij
nu en worden gedood - zooals de goeden altijd gedood worden wanneer de boozen
heerschen, omdat de duisternis het licht vreest, en de leugen de waarheid niet durft
aanzien.’
‘Als ik maar mocht lijden in uw plaats,’ zeide hij wanhopig, ‘als ik mijn leven
maar mocht geven voor het uwe. Kòn ik u maar redden uit hun verachtelijke handen.’
Zij schudde glimlachende het hoofd: ‘Ik vrees den dood niet,’ antwoordde zij,
‘nooit heeft hij mij verschrikkelijk toegeschenen en nu zou ik hem met vreugde
begroeten.’
Een harde bons op de deur kondigde haar bezoeker aan, dat het tijd was te
vertrekken. Kort was hij er maar geweest.
Zij richtte zich dadelijk op en stak hem de hand toe: ‘Mon ami, wij moeten
scheiden,’ zeide zij vriendelijk en langzaam. ‘Breng uw leven niet in gevaar, door
onnoodig te blijven. Ik dank u voor uw deelneming en uw vriendschap.’
‘Het was niets,’ antwoordde hij met bevende stem.
‘Zullen wij elkander wederzien?’ vervolgde zij. ‘Misschien niet. Maar, mijn vriend,
wanneer gij hoort, dat ik sterven ga, weet dan dat ik zonder vrees en zonder smart
dit leven verlaat.’
De deur sprong open en de stem van den bewaker dreunde naar binnen: ‘Sortez!’
R a y m o n d D u b r a y s o t boog diep en kuste de schoone blanke hand, die in de
zijne lag. Hij kon niet spreken.
Maar vriendelijk en kalm klonk haar stem: ‘Adieu, mon jeune ami, adieu.’
September en October gingen voorbij. Daar waren zonnige dagen en sombere dagen,
en iederen dag, ieder uur
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dacht R a y m o n d aan die benauwde cel met zijn schoone bewoonster. ‘De zon
schijnt zoo - wat zal het er warm zijn. Het regent en de wind staat op haar venster het water zal lekken door de reten van 't kozijn, de muren zullen vochtig zijn. De
dagen worden zoo kort, 't zal nu vroeg donker zijn en zij zal niet kunnen lezen. Zij
zal geen licht hebben, en in die lage gang zal alleen die walmende lamp branden.’
Menigmaal richtte hij zijn schreden naar de achterbuurt, en blikte omhoog langs
de sombere muren van Sainte-Pélagie, maar binnengelaten werd hij niet meer. De
bewaking werd strenger gehandhaafd.
Op Woensdag, 16 October, verliet M a r i e - A n t o i n e t t e la Conciergerie, waar
zij een paar maanden in eenzaamheid had geleefd, en reed op de open kar, met de
handen op den rug gebonden en het haar kort afgeknipt, door de dichte menigte naar
het schavot, en werd onthoofd. Hij keurde het af, maar wat was die keizersdochter
in zijne oogen, vergeleken bij haar, die een koningin was onder de vrouwen, een
vorstin door haar moed, haar wijsheid, haar philosophie.... Begin November werd
zij ook overgebracht naar la Conciergerie. Wanhopig, omdat hij het ergste vreesde,
trachtte hij haar op te zoeken, maar opnieuw werd hij afgewezen.
Hij ontmoette J é r ô m e S o l o p een der volgende dagen. Deze stak glimlachend
de straat over en sprak hem aan.
‘Ik was op weg je op te zoeken,’ zeide hij. ‘Nog altijd op je oude kamer?’
‘Soms. Dikwijls ben ik ook bij anderen.’
‘Heel verstandig, heel verstandig. Men moet niet te veel op zijn huis rekenen,
tegenwoordig. De inboedel van je oom is ook aan de Conventie vervallen verklaard,
en de verkooping zal wel spoedig plaats hebben. Maar dat doet nu niets ter zake. Een
van de gevangenen, die van morgen zijn hoofd onder de guillotine heeft gelaten, had
een brief voor je bij zich. Ik heb hem gezegd, dat ik hem bezorgen zou. Ik heb hem
gelezen, je kunt hem hebben.’
Hij haalde den brief te voorschijn en overhandigde
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hem. Het was een schrijven van J o s e p h L e b l a n c gedateerd van Januari en
meldende, dat hij J o s e p h L e b l a n c ziek was, dat er geen hoop op herstel was,
en dat hij zijn neef om vergeving smeekte, dat hij hem ooit gevraagd had in Parijs
te blijven, en dat hij hem nu vroeg of hij nog niet naar Engeland kon oversteken, om
iets voor zijn tante en de kinderen te zijn, daar deze in moeilijke omstandigheden
zouden achterblijven.
Met een eigenaardig lachje nam J é r ô m e S o l den jongen man op, terwijl hij
las. Hij was de machtige nu, hij had veel invloed in de Conventie, hij kon met
D u b r a y s o t spelen als de kat met de muis, hij kon hem laten leven, hij kon hem
ook doen sterven, maar dit laatste wenschte hij niet. Daar waren er geweest, die hem
met de andere Girondijnen hadden willen gevangen nemen, maar hij had er
verachtelijk de schouders over opgehaald.
‘Dat schaap?’ had hij gezegd, ‘laat hem loopen. Even goed konden wij een trouwen
hond ombrengen.’ En men had het voorloopig zoo gelaten. Daar waren anderen die
voor gingen, beroemde mannen als Ve r g n i a u d , B r i s s o t , G u a d e t ,
G e n z o n n é . Om dezen riep het volk, of om vrouwen en kinderen, dat gaf iets
treffends op het schavot.
‘Het is goed,’ zeide hij, toen Raymond den brief toevouwde. ‘Je kunt naar Engeland
gaan. Ik zal voor een paspoort zorgen. Maar je zult misschien nog wel een twee dagen
willen wachten. Je vriendin R o l a n d wordt dan voor het laatst gehoord; wij zijn
geheel overtuigd van haar schuld; evenals alle Girondijnen was zij voor federatie en
heeft zij dus geconspireerd tegen “la république une et indivisible”. Zij wordt zeker
veroordeeld, en dan kun je haar nog op la charette zien.’
‘Tijgers,’ stootte R a y m o n d uit, ‘honden, ellendige beulen!’
De scherpe zwarte wenkbrauwen in J é r ô m e S o l s mager gezicht trokken zich
samen.
‘Zacht wat! zacht wat,’ zeide hij uit de hoogte. ‘Bedenk tot wie je spreekt. Ik zie
het nut er niet van in mijn ontevredenheid op te wekken,’ en zich afkeerende,
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om heen te gaan. ‘Verwacht bericht van me den 9den’.
Hij ging heen. Zoude het geen triomf zijn R a y m o n d D u b r a y s o t voor die
onvoorzichtige uitbarsting gevangen te laten nemen en ter dood te laten brengen?
Sprak men zoo tot een man van het volk? En toen keerden zijn gedachten terug naar
de dagen toen R a y m o n d klerk met hem was en hem zijn idealen meedeelde en op
zijn kamer viool speelde, zulk een weemoedig liedje, omdat hij onder den indruk
was van den dood van dat jonge meisje. Een medelijdend lachje plooide J é r ô m e
S o l s lippen: ‘Hij dacht heusch toen, dat alles goed kon gaan,’ en toen later: ‘Ik zal
hem voorloopig maar laten vertrekken. Hij heeft het eens zoo goed gemeend.’
Op den 8sten November, in den namiddag, wachtte het Parijsche volk op de
doortocht van mevrouw R o l a n d naar het schavot en R a y m o n d D u b r a y s o t
stond te midden van de dicht opeengepakte menigte.
't Werd laat.
De sombere najaarsdag eindigde, de schemering viel neer, een koude windvlaag
streek over al die menschen.
R a y m o n d huiverde. Diep lagen zijn oogen in het bleeke gezicht. Alle schoonheid
van jeugd en geestdrift waren er uit weggevaagd, lijnen van kommer hadden het
scherp en oud gemaakt.
Beweging ontstond aan het begin van de straat. Toen weerklonken scheldwoorden
en sissend gefluit. Het volk haatte mevrouw R o l a n d . Het wist, dat zij met zekere
voorlijke ironie haar rechters had te woord gestaan, alsof zij den spot dreef met hun
onbekwaamheid, het wenschte haar beangstigd te zien, en zoo dit niet, dan tenminste
in droevig gepeins, denkend aan man en kind en vrienden, maar die hooge in 't wit
gekleede gestalte op den ruwen wagen, zat niet neergebogen; en kalm, verheven, zag
R a y m o n d D u b r a y s o t het aangebeden schoone gelaat boven de tierende menigte.
Het weelderige donkere haar hing los en golfde over haar schouders.
Hij nam zijn hoed af. 't Kon hem niet schelen, of dit gevaarlijk was. Hij staarde
haar aan, hij wilde haar dwingen hem aan te zien; en waarlijk haar oogen ontmoetten
de
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zijne, en het scheen hem toe, dat de glimlach, die over haar trekken zweefde, iets
duidelijker werd.
Stootend en bonzend rolde de wagen voort, de menigte vloeide samen en joelde
er achter, de soldaten der civile garde met hun steekhoeden en over de borst gekruiste
sjerpen reden er met uitgetrokken sabel door heen. Nog altijd verhief de witte gestalte
met het lange donkere haar zich op den wagen verder, verder de lange straat af, toen
verdween zij om den hoek, en R a y m o n d D u b r a y s o t wist, dat hij haar niet
meer zien zou.
Hij liep niet met het volk mee. In tegenovergestelde richting baande hij zich een
weg met stooten en stompen. Wat kon het hem schelen, of men hem aankeek vol
argwaan, of dat men hem terugstompte, dat lage, bloeddorstige volk, het was niet
waard, dat men het aanzag. Hoe verheven, hoe koninklijk was zij daar tegenover
geweest. Al het dreigen en schreeuwen om haar heen had haar niet één oogenblik
kunnen rukken uit de reine sfeer van haar eigen philosophische gedachten, en hoe
had het gepeupel daardoor de minachting moeten gevoelen, die zij er voor koesterde.
Zoo dom, zoo onbeschaafd vond zij het, zoo onbeteugeld in zijn hartstochten.
Zij ging sterven. Misschien had zij het schavot al bereikt. Deze gedachte deed hem
stilstaan. Guur woei de wind hem tegen, maar hij lette er niet op. Onwillekeurig
luisterde hij. Een langgerekt, flauw uit de verte komend hoerageroep bereikte zijn
oor. ‘Zij is dood,’ dacht hij, ‘'t is gebeurd,’ en hij liep weder door, waarheen, wist
hij niet. Zoo wanhopig, zoo eenzaam, zoo verlaten zwierf hij rond, uur na uur,
ontwijkend de drukke buurten, waar het volk feestvierde, terwijl de wind den fijnen
motregen in zijn gezicht joeg, en de lautarens deed wiegelen aan de ijzeren armen,
en hun licht zoo onzeker deed schijnen in de donkere, natte straten.
Den volgenden morgen werd hem op zijn kamer een brief van J é r ô m e S o l bezorgd.
Het was het beloofde paspoort, dat niets anders bleek te zijn, dan de schriftelijke
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mededeeling, dat men aan den houder van dit schrijven overal vrijen toegang mocht
laten. Het was onderteekend S o l , alsof deze naam alleen machtig was om vrij te
laten, of gevangen te nemen. Zij speelden graag koninkje, de mannen der Revolutie.
R a y m o n d s naam was niet ingevuld. Bij eventueele gevangenneming behield
J é r ô m e S o l zich hierdoor een uitweg. Hij kon dan verklaren, dat met den houder
van dit bewijs D u b r a y s o t niet bedoeld was, dat deze het stuk onrechtvaardig in
handen had gekregen. Het was levensgevaarlijk een ‘suspect’ te helpen; daarom had
hij het niet gewaagd hem een paspoort te bezorgen, en allerminst een paspoort voor
Engeland, het land der royalisten en émigrés bij uitnemendheid.
Zorgvuldig borg R a y m o n d den brief weg. Zoo spoedig mogelijk wilde hij
vertrekken. Het plan naar Engeland te gaan gaf hij niet op, en hij is er ook geweest
en heeft als muziekonderwijzer te Londen met de L e b l a n c s gewoond, maar vóór
alles wilde hij naar Thésée terugkeeren. De republikeinsche troepen waren naar Lyon
geweest, en berichten van uitmoordingen hadden Parijs bereikt. Reeds veel eerder
had hij moeten gaan. Eerst was hij te Parijs gebleven, omdat de Revolutie mannen
noodig had als hij! en toen, omdat hij haar, mevrouw R o l a n d , niet eenzaam in haar
gevangenis kon achterlaten. Al haar andere vrienden hadden immers moeten vluchten?
Maar nu hield niets hem terug.
Nu verliet hij die stad des bloeds.
Maar overal, waar hij kwam op zijn paard, overal in de velden, in de dorpen, in
de eenzame huizen vond hij dat bloedspoor terug.
Op een regenachtigen avond stond hij in Beaujeu voor de deur van ‘les trois Cloches.’
Daar brandde geen lantaren boven de poort, en het duurde lang vóór hij in de
binnenplaats het geklep van een paar muiltjes hoorde, en het schijnsel van een lamp
onder de deur door over de natte keien zag glijden.
‘Goed volk!’ riep hij luid.
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De poort werd ontgrendeld, en een armoedig gekleede dienstmaagd hield haar lantaren
op, om te zien, wie zij voor zich had.
‘Is er plaats?’ vroeg hij.
‘Betaalt ge?’ vroeg zij bij-de-hand.
‘Ja, natuurlijk,’ antwoordde hij ontevreden, en zij liet hem binnenkomen.
‘Is die kleine bultige stalknecht hier niet meer?’ vroeg hij rondziende. ‘En hoe is
het met den baas?’
‘Is u hier dan meer geweest?’ vroeg zij verwonderd.
‘Ja, zeker. Ik heb vroeger in Villefranche gewoond en twee jaar geleden heb ik
hier een nacht doorgebracht. Ik heb den baas goed gekend.’
‘Dan zult u wel naar vinden, wat ik u ga vertellen,’ antwoordde het meisje, ‘de
baas is dood, en zijn moeder ook.’
‘Allebei!’
‘Ja, bijna twee maanden geleden zijn de troepen hier geweest, die naar Lyon gingen.
't Is een ruwe boel geweest. Het volk heeft hier het huis aangevallen, omdat er veel
wijn in de kelders was, en zij hebben de moeder van den baas in de Ardière
verdronken, omdat zij gierig was. Hem hadden zij willen sparen, maar omdat hij op
hen schoot, hebben ze hem ook in 't water gegooid.’
‘O,’ zeide R a y m o n d , ‘hoe vreeselijk.’
‘Den dag daarna zijn de troepen weggegaan en het bultje is met hen meegetrokken.
Nu zijn er vandaag weer een vijftig man teruggekomen, en zij hebben hem ziek
meegebracht. Hij kon niet meer op zijn beenen staan.’ Er lichtte een triomfantelijke
blik in haar schitterende oogen, die zoo groot en hongerig stonden in haar mager
gezicht. ‘Zij hebben hem ergens neergelegd, waar weet ik niet, zij hebben alle kamers
zoowat in beslag genomen. 't Kan me niet schelen, zij doen toch precies wat ze
willen.’
‘En wie woont nu hier? de vrouw van den baas?’
‘Ja, die is nog hier. Maar zij kan niets doen, zij is nog half suf van den schrik, dien
zij doorstaan heeft.’
Het meisje hielp den nieuwen gast het paard op stal
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zetten en bracht hem toen naar binnen. In de gelagkamer weerklonken luidruchtige
stemmen.
‘Laat mij in de keuken,’ zeide R a y m o n d . ‘Ik heb er vroeger ook gezeten met
den baas, en ik wensch mij niet aan die revolutionairen te toonen.’
Het meisje opende de deur voor hem en hij ging de keuken binnen. Bij den haard,
waarin een lustig vuur vlamde, zat de jonge weduwe. R a y m o n d had haar twee
jaar geleden gezien in stralende schoonheid, maar alle glans was nu van haar
weggenomen; wezenloos staarde het bolbleeke gezicht voor zich uit, en de hooge
gestalte had alle veerkracht verloren.
‘Bonsoir, madame,’ zeide hij beleefd, maar zij zag zelfs niet op.
De dienstmaagd op haar kleppende muiltjes kwam binnen.
‘Ze is weer erg stil vanavond,’ zeide zij halfluid terwijl zij de tafel leegmaakte,
waaraan hij was gaan zitten, ‘zoo is ze dikwijls, dan is het alsof zij niemand hoort
of ziet. Alleen lacht ze nog tegen haar kind.’
‘O, heeft ze een kind!?’
‘Ja, een jongen. Hij is nog maar één jaar oud. Maar ze kan toch niet voor hem
zorgen; ze zou soms vergeten hem eten te geven of hem aan te kleeden, daarom zorg
ik voor hem arm schaap, wie zou anders naar hem omzien?’ en de tafel met vochtigen
doek afgeveegd hebbende, trok zij weder af.
Zij had het druk. Zij trachtte de herberg te blijven houden voor die moeder en dat
kind. Zij trachtte te herstellen, hetgeen nog te herstellen was, en te behouden, hetgeen
anders verloren zou gaan.
‘Ik heb gezien’, vervolgde het meisje, toen zij met een paar schalen terugkwam,
‘dat alle kamers zijn ingenomen. Ik heb alleen nog maar een kamertje voor u achter
den stal. Het bultje sliep daar vroeger. Verleden week heb ik het schoongemaakt en
er versch stroo gelegd. Daar ligt ook een deken. Wilt U daar gaan slapen, U betaalt
maar half geld.’
‘Heel goed,’ zeide R a y m o n d , die slechts naar rust vroeg.
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‘Ik zal u dan de lantaren halen. 't Is de deur achterin den stal. U zult het wel zien.’
Na zijn avondeten begaf hij er zich alleen met de lantaren heen. Toen hij in het
kamertje kwam en onderzoekend de kleine ruimte opnam, deed hij de onaangename
ontdekking, dat er al iemand op het stroo lag onder de deken.
Behoedzaam lichtte hij bij.
Het was het bultje. Zijn ademhaling ging snel en hijgend. Toen het licht op hem
viel, kreunde hij.
R a y m o n d boog zich over: ‘Wat is er?’ vroeg hij en verschrikt staarden de
ingezonken oogen in de zijne. ‘Ik ga sterven,’ klonk het als een zucht.
R a y m o n d zette de lantaren op den steenen vloer, ging zelf op den grond zitten,
en nam de pols van den zieke op, heel zwak was diens hartslag, en zijn hand voelde
koud en klam.
‘Hij heeft misschien gelijk,’ dacht de jonge man.
Het licht van de lantaren scheen tegen het ruwe gebaarde gezicht aan; het liet het
ten deele in de schaduw, en deed de kringen onder de oogen zwarter schijnen, en de
lijnen om den groven mond pijnlijker en scherper.
R a y m o n d keek er zwijgend naar. Wat zou hij doen?
De oogen van den andere zochten hem, en de verschrikte uitdrukking van zooeven
keerde erin terug.
‘Ik ga sterven’, zeide hij hijgend. ‘Wat moet ik doen? Ik ga voor God verschijnen,
en Hij heeft alles gezien, wat ik gedaan heb. Het helpt niet, of ik al denk, dat Hij er
niet is. Zij heeft toch gelijk, zij heeft toch gelijk.’
‘Zij? wie is zij?’ vroeg R a y m o n d , zich naar hem toe buigend, om beter te
verstaan.
‘Ik weet niet. Zij woonde op een boerderij waar wij geweest zijn. Wij schoten den
boer neer. Het was haar vader. Zij wilde bij hem neerknielen, hij leefde nog. Maar
wij joegen haar weg, en ik stak mijn sabel in zijn arm.’
Met één slag had R a y m o n d dien man voor hem kunnen dooden. Maar hij bewoog
zich niet. Hij had al zooveel wreedheid gezien.
‘Daar kwamen boeren met seizen en bijlen,’ vervolgde
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de hijgende stem, ‘zij joegen ons weg. 't Was donker. Ik viel in een diepe sloot. Ik
voelde, dat ik inwendig iets brak, en toen ben ik flauw gevallen’.
Zijn stem begaf hem. Kreunend legde hij het hoofd terzijde, het zweet stond op
zijn lippen. R a y m o n d zag hoe benauwd hij was; maar hij bleef onbeweeglijk
zitten, wachtend dat die aanval over zou zijn.
‘Ik werd wakker,’ vervolgde de andere zwak, ‘in de keuken van de boerderij, op
een bed. Het meisje was er en zij gaf mij te drinken. Met een ouden knecht en een
meid wilde zij mij oppassen, maar ik wilde niet. Ik begreep niet, waarom zij het deed.
Ik lachte om haar, maar zij zeide: ‘Ik heb het gedaan, omdat God wil, dat wij onze
vijanden zouden vergeven, en onze naasten liefhebben.’ En toen lachte ik nog meer:
‘Wie praat er nog van God,’ vroeg ik.
‘Maar ik weet zeker, dat Hij er is,’ zeide zij, ‘en dat Hij ziet, hoe slecht Zijn
geboden worden opgevolgd, en hoe verkeerd het nu gaat onder de menschen. Dat
zei ze.’ Zijn stem schokte. Hij streed tegen een opkomende benauwdheid. ‘Ik ging
weg. Ik wilde vergeten, maar ik kon niet. Ik was ziek. De soldaten vierden feest; ik
kon niet meedoen, en ik dacht altijd aan haar.’
Zijn stem zonk weg. Zijn oogen vielen dicht en 't was alsof de kringen er onder
nog donkerder werden.
‘Hij is stervende,’ dacht R a y m o n d .
Maar de lippen bewogen zich weder, hoewel de oogen zich niet openden. Hij sprak
voor zich heen, alsof hij ijlde.
‘Ik heb zooveel hardheid ondervonden. Ik ben nooit gelukkig geweest. Zij zou
medelijden hebben, als zij dat wist. Zij zou mij waarlijk vergeven, als ik zeide, dat
ik berouw heb.’
Hij zweeg. Zijn hoofd lag een weinig ter zijde, zoodat het licht van de lantaren
ten volle op zijn gezicht viel, en R a y m o n d zag, hoe de schaduw des doods zich
daarover uitstrekte.
Het was stil om hem heen. Alleen hoorde hij nu en dan in den stal een van de
paarden, die tegen het houten
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beschot trapte, of het schuren van een halterketting. Stil brandde de lantaren op den
grond aan zijn voeten, en hij zat daar, onbeweeglijk, in gedachten verzonken. In
pijnen en benauwdheden eindigde voor het bultje het leven. Wat had hij er aan gehad?
Als vondeling van de straat opgeraapt, ‘had hij veel hardheid ondervonden, en hij
was nooit gelukkig geweest.’ En nu stierf hij. En wie zou hem missen? Dit leven
eindigde zooals zoovele andere onbeduidende, ellendige levens, die dagelijks
ondergingen, en vergeten werden. Maar die ziel persoonlijk had gedacht, en geleden,
zij had soms van angst geschreid. Zou niemand haar gehoord hebben? Daar was
zooveel ellende. Hij dacht aan J é r ô m e S o l , die zijn vader niet had teruggevonden
in de Bastille, aan dat jonge meisje, dat van gebrek was gestorven, ‘waarom niet,
zoovelen gingen er dood van gebrek?’ hij had vele uitgehongerde gezichten gezien,
en vele vervloekingen gehoord. Al het leed, dat hij ontmoet had, kwam op dit
oogenblik over hem, al de ellende van het menschelijk leven, en plotseling, wild,
schreeuwde in zijn ziel het verlangen naar teederheid en erbarmen.
‘O! zij had gelijk,’ zeide hij bij zichzelve, want hij dacht aan het meisje op de
boerderij, die dien man te drinken had gegeven.
Strak lag het bleeke gezicht nog naar het licht gekeerd; een hand hing stijf neer.
R a y m o n d nam haar en voelde de pols, deze stond stil. Het bultje was dood.
Huiverend richtte de jonge man zich op. Wat zou hij doen? Het was al laat, zeker
over middernacht. Iedereen sliep al in de herberg en daar was toch geen plaats voor
hem.
Hij zou hier blijven. Waken bij den doode? Neen, hij waakte niet. Hij was zoo
moe, dat toen hij zich neergezet had, steunend tegen den muur, zijn hoofd neerzonk
op zijn borst, en hij zich, half slapend, liet neervallen op den steenen vloer, en zoo
insliep.
Met een schok werd hij wakker. Hij richtte zich op, zich dadelijk alles herinnerend.
Het was nu dag. Het grauwe morgenlicht drong door de reten van de deur, en
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viel door het half ronde raam boven in den muur, op het gezicht van den doode.
Buiten kraaide een haan, en in de verte antwoordde een tweede. Dit had iets
huiselijks. Het leven ontwaakte weer.
Hij stond op, verstijfd van de kou. En toen hij daar bezig was zijn rijjas af te
kloppen, en hij neerzag op het bultje dacht hij opeens aan mevrouw R o l a n d . Zoo
ver af, scheen zij hem toe. Koud en schoon rees haar beeld voor hem, en met vasten,
zegevierenden blik zagen haar stralende oogen heen over de misdaden en de ellende,
en over hem.
‘Zij stond zoo hoog’, zeide hij bij zichzelve. Hij kon haar niet veroordeelen, die
hij met zulk een vereering had liefgehad. ‘Dit alles kon zij niet begrijpen.’
Eenzaam lag het heuvelland onder de grauwe Novemberlucht, toen hij dien middag
den binnenweg naar Thesée volgde. Hij was gejaagd en ongeduldig, en gaf zich niet
over aan weemoedige overpeinzingen, maar toen hij bij het dorp afsloeg, zag hij toch
even op naar een groep boomen, waarachter de le Clos de la Platière moest liggen.
Hij reed over den steenachtigen weg langs den wijngaardmuur, bij den hoek zag
hij de vruchtboomen van Vigneclose. Hij ging stapvoets, overal rondziende, maar
daar werkte niemand in de buurt. De laan zag verlaten. Het poortje in den tuinmuur
was gesloten, en toen hij naar de poort van de binnenplaats reed, vond hij deze ook
dicht. Ook liepen er geen kippen rond, zooals vroeger om tusschen de dorre blaren
op den weg te pikken of te krabben.
Was het huis verlaten?
Hij steeg af, en klopte tegen de deur met zijn rijzweep.
Daar kwam geen antwoord.
Hij klopte weer.
Daar werd een emmer neergezet op de binnenplaats, gedempte stemmen spraken
met elkaar, en toen naderden klotsende klompen de poort.
Hij klopte nogeens.
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Heel voorzichtig werd de poort opengedaan en twee angstige oude gezichten gluurden
hem aan: een oude man en een oude vrouw.
De oude man was als arbeider gekleed. Hij had hem nooit eerder op Vigneclose
gezien, toch scheen hem dat ingedrongen gezicht met de diepliggende oogen bekend.
‘Monsieur le curé!’ zeide hij opeens.
‘Monsieur D u b r a y s o t ,’ zeide de andere.
‘Waar is mijn peetoom?
De andere aarzelde.
‘De revolutionairen zijn hier geweest,’ zeide hij toen, ‘daar is gevochten. Hij is
gevallen.’
‘En B a b e t t e ?’ vroeg hij ademloos.
De oude man en de oude vrouw keken elkander aan. Vroeger had geheel Thésée
altijd gedacht, dat monsieur R a y m o n d en mademoiselle B a b e t t e zouden trouwen.
Wat zou hij nu wel zeggen, als hij hoorde wat er gebeurd was?
‘Nu!’ zeide hij ongeduldig.
‘Zij is heel ziek geweest,’ klonk het lanzaam, bevend. ‘Zij kon niet meer beter
worden. Zij ook is gestorven.’
Hij gaf geen schreeuw, hij viel niet achterover.
‘O,’ zeide hij alleen, kortaf. Zoovelen had hij de laatste maanden zien sterven.
Met zekere bitterheid dacht hij hieraan. Waarom zou B a b e t t e ook niet dood zijn?
‘Wilt u binnenkomen?’ vroeg de oude man vriendelijk. Zijn hart was vol medelijden
voor dien bleeken, zwijgenden jongen man. ‘Wij zullen uw paard op stal zetten.’
Hij ging de poort door. Daar liepen maar enkele kippen op de plaats, en de
bijgebouwen zagen vervallen. Toch was alles zoo bekend. 't Was alleen, alsof
Vigneclose voor een tijd verlaten was, en wachtte.
Hij, onwillekeurig, wachtte ook.
Toen hij de stoep van het woonhuis opging en in de gang trad, verwachtte hij uit
het schemerdonker haar tengere gestalte te zien met de helder witte fichu en de helder
witte muts, onder welker gepijpten rand uit haar rond gezichtje hem tegenlachte met
kuiltjes in de wangen en een schittering in de zwarte oogen.
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Maar zij kwam niet.
Hij ging de keuken binnen. Daar stonden als vroeger de tafel en de oude stoelen
en de kasten, maar de steenen vloer zag vuil en voor den haard lag asch en verkoold
hout.
B a b e t t e was vroeger altijd heel netjes op haar keuken. Zij was dus in lang niet
hier geweest.
De oude vrouw, in wie hij U r s u l e , de dienstbode van monsieur le curé had
herkend, haastte zich den blaasbalg te nemen, en neerknielende, het smeulende blok
hout aan te blazen.
Driftig deed hij zijn jas met de drie schouderkragen uit, legde zijn hoed en rijzweep
op de tafel en wierp zich op een der stoelen, met een haastige beweging het licht
bruine haar, dat sluik en vochtig neerhing, van zijn voorhoofd wegstrijkend.
‘En nu vertel mij alles, alles,’ zeide hij met gesmoorde stem. Monsieur le curé
was naast de tafel gaan zitten, met den rug naar het raam:
‘Van haar ziekte?’ vroeg hij zacht.
‘Ja, ook. Alles. Van het begin af. Toen ik wegging...’
‘Toen? Toen was alles hier nog rustig en goed, en de brieven, die u zond over de
feesten voor den koning, maakten haar blij. ‘Misschien gaat alles nog goed,’ zeide
zij eens, ‘misschien komt er toch nog vrede.’ Maar toen de andere berichten kwamen,
werd zij treurig en stil, ‘wij krijgen toch geen rust meer,’ zeide zij, ‘het is voor goed
uit.’ Dienzelfden keer, dat zij mij dat zeide, kwam zij mij ook vragen op Vigneclose
te komen. ‘Als de revolutionairen uit Parijs komen,’ zeide zij, ‘zullen zij denken, dat
u een arbeider bent, en de menschen hier zullen u geen kwaad doen.’
‘Als zij het nog hadden gewild,’ viel U r s u l e met haar, krakende stem in, ‘dan
zouden zij het gelaten hebben om haar. Niemand had haar verdriet willen doen.’
‘Zij deed veel goed,’ vervolgde monsieur le curé. ‘Van den vroegen morgen tot
den laten avond werkte zij, om te zorgen voor de huishouding, en voor haar vader,
die dikwijls driftig was, en voor de vrouwen en de kinderen van de arbeiders. Zij
ging zoo stil haar gang, en dan wist ik
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wel, wat zij dacht. Daar is zooveel te doen, maar ik kan niet anders doen, dan
probeeren hier Gods wil te doen, en te dienen, zooals onze Heer op aarde gediend
heeft.
Maar zij lachte nooit meer. Dit was, omdat er zooveel verdriet om haar heen was,
en haar gezicht werd bleek en smal.’
Het was moeilijk voor R a y m o n d zich B a b e t t e zoo voor te stellen. Was zij
niet een vroolijk meisje met tintelende oogen en een blos op haar wangen?
‘Toen zijn de revolutionairen gekomen. Zij hebben Lyon uitgemoord en de buurt
hier platgeloopen. Zij wilden de poort binnendringen, en le sieur C r a m a r a schoot
op hen. Zij zijn toch binnengekomen en schoten hem neer. B a b e t t e wilde bij hem
neerknielen, maar zij dreigden haar, en wondden haar vader in den arm’.
R a y m o n d luisterde met een schok; het was dus hier geweest!
‘Ik was er niet bij. Ik was hulp gaan halen, en boeren met seizen en bijlen kwamen
met mij terug. Toen zijn die laffe beulen gevlucht. Het was al donker geworden, en
de meesten zijn ons ontsnapt.
Le sieur C r a m a r d had een wond in de borst. Hij stierf dienzelfden nacht. Den
volgenden morgen heel vroeg vonden wij den man, die hem met zijn sabel had
gestoken. Het was een klein bultig mannetje. Hij was bewusteloos, en B a b e t t e liet
hem op een bed in de keuken dragen, en toen hij bijkwam, gaf zij hem te drinken.’
Hier hield de eentonige stem even op. Zoo onbewogen sprak zij van strijd en
wonden en dood. Het was een tijd, dat sterven gewoner was dan leven.
‘'t Was mooi van B a b e t t e ’, zeide R a y m o n d zacht.
Monsieur le curé knikte. ‘De man ging dienzelfden middag lachende weg.
B a b e t t e zei alleen: “Ik dacht, dat het hem treffen zou. Maar ik had toch niet anders
mogen doen, want onze Heer heeft het ons zoo geleerd”’.
O! Waarom was zij nu niet bij hem? dat hij haar kon vertellen van dien man? Nu
zweeg hij.
‘Zij was al lang niet wel, en toen is zij zoo ziek
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geworden, dat zij niet mocht opstaan. Wij hadden haar hier in de keuken, omdat het
niet zoo kil en somber was als in haar kamertje; en op een avond riep zij mij bij haar,
en ik ging zitten naast haar bed en kon juist haar gezicht zien, omdat het vuur erop
scheen.
‘Mon père’, zeide zij, ‘weet u wel, R a y m o n d D u b r a y s o t , hij is een
revolutionair’.
‘Ja’, zeide ik.
‘Vader was dikwijls boos op hem en sprak niet aardig van hem’, want, mijnheer
R a y m o n d , uw peetoom had langzamerhand een diepen haat tegen de
revolutionairen gekregen, ‘maar ik, zeide zij, ik weet zeker, dat hij het goed gemeend
heeft. Ik geloof, dat hij het heel naar vindt, al wat er nu wordt gedaan, en als hij
terugkomt en hoort, dat vader en ik er niet meer zijn,’ de oude stem beefde en herstelde
zich door een kuchje, ‘dan zal hij zoo bedroefd zijn, dat alles zoo anders is geworden,
dan hij dacht’.
De strakke trek om R a y m o n d s neus werd nog strakker. Recht staarde hij voor
zich uit in den ontbladerden tuin, waar de zwarte takken der boomen beefden in den
wind.
‘Daarom moet u hem zeggen, mon père, zeide zij mij, dat hij toch niet den moed
moet verliezen, want dat God machtiger is dan al de menschen en Zijn koninkrijk
toch komen zal, en dat het dan zijn zal, zooals u mij gezegd hebt, dat in de Heilige
Schriften staat, dat de wildernis zich verheugen zal en bloeien als een lelie’.
‘Toen was zij moe en is zij gaan slapen. Wij dachten: misschien wordt ze nu wel
beter. Zij sliep zoo rustig. Maar zij is niet meer wakker geworden.’
Zijn stem begaf hem plotseling, en U r s u l e , die den zwarten waterketel boven
het knetterende vuur hing, gaf een snik.
R a y m o n d zweeg.
Zij was dus werkelijk gestorven, en haar vader ook, en het was dwaas te wachten,
steeds te wachten, dat de deur open zou gaan, en de zware mannestem zou
weerklinken: ‘Bonsoir, mon garçon,’ en dan haar lachende stem. ‘Is het om de
vruchtentaart, dat je komt? Maar die krijg
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je niet!’ Was het zoo niet geweest tot op den dag, dat hij wegging als een geestdriftige
en dwepende jongeling! Hij herinnerde zich zijner stemming nog zoo duidelijk,
onnoozel vond hij haar nu. Naar Parijs was hij gegaan, om in het drukke leven te
komen, om de redenaars te hooren, om te zien, hoe het vrijgemaakte volk juichend
de leiding zou volgen der waarlijk wijze en edele mannen, en hoe het zijn verheven
taak tegenover de wereld zou volbrengen! B a b e t t e was daar nooit van vervuld
geweest. Zij had het niet begrepen en was haar eigen gang gegaan. Dat stille vrome
leven rees voor hem - als een reine lelie, die opbloeit bij een donkeren kerkhofmuur.
De armen, de nederigen hadden haar liefgehad. Hij dacht aan dien man des bloeds,
die met haar in aanraking was gekomen, dien zijn te drinken had gegeven, in wiens
ziel het berouw was ontwaakt. Dat was haar invloed geweest, niet over de massa,
want die had zij nooit begrepen, maar over een ziel -, dat haar taal, de taal van hart
tot hart, de taal der liefde, haar van God geleerd.
Wie sprak nog meer die taal in die dagen? Bedreigingen en vervloekingen, woorden
van heldenmoed, en wanhopige kreten vol angst.... zooveel had hij gehoord, daar
was zooveel verwarring in de wereld.
Ineengedoken en zwijgend zat monsieur le curé bij de tafel. Hij keek naar dien
langen jongen man met zijn bemodderde rijlaarzen en zijn scherp gezicht, dat bleek
en getrokken zag in het grauwe licht van den wegstervenden Novemberdag. Nog
altijd tuurde hij voor zich uit door de kleine ruiten van het raam, in den verlaten tuin.
Hij was in gedachten. Maar opeens zag monsieur le curé hem met een moede
beweging vooroverbuigen, de ellebogen op de knieën steunen en het gezicht in de
handen verbergen.
‘O, pauvre garçon!’
De oude man trok de wollen muts van zijn hoofd, en vouwde de bevende handen
erop:
‘Miserere nostri, Domine,’ bad hij.

Onze Eeuw. Jaargang 4

362

Experimenteele evolutie
Door Hugo de Vries.
II.
Ik wil thans trachten duidelijk te maken, welke gezichtspunten ons door zulke
beschouwingen worden geopend. Daartoe wensch ik een kort beeld te ontwerpen
van de theorie van B r o o k s omtrent het leven op aarde gedurende die oudste tijden,
waarvan geen fossielen tot ons zijn gekomen. Deze beschouwing komt mij voor zoo
eenvoudig en zoo gemakkelijk te begrijpen te zijn, dat ik geen bezwaar zie haar hier
eenigszins in bizonderheden te volgen. Zij gaat natuurlijk uit van hetgeen feitelijk
bekend is omtrent de alleroudste fossiele fauna, die van de cambrische lagen.
Allereerst een enkel woord omtrent den tijd. Men stelt zich thans algemeen voor,
dat het leven op aarde geenszins onbegrensd lange tijden geduurd heeft. De
ontwikkeling op de hoofdlijnen van den stamboom van het dierenen plantenrijk
behoeft niet zoo onmerkbaar langzaam geweest te zijn, als men voor een tiental jaren
nog algemeen geloofde. H u b r e c h t heeft ons geleerd de tallooze vertakkingen van
den stamboom beter te beoordeelen en veel, wat men vroeger meende dat een plaats
op de hoofdlijnen moest hebben, wordt thans beschouwd als te behooren tot de
zijtakken. Daardoor wordt, in onze voorstelling, het geheele
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proces der evolutie aanzienlijk verkort. Wat men vroeger meende, dat na elkander
moest gebeuren, ziet men thans in, dat voor een groot deel naast elkander geschied
kan zijn. Daarnaast komt de overtuiging, dat een ontstaan van soorten zoo langzaam,
dat eeuwen noodig zouden zijn om merkbare verschillen te weeg te brengen, allengs
moet wijken voor de meening dat de vooruitgang stapsgewijze geschiedt, en dat nu
eens talrijke stappen elkander snel hebben opgevolgd, terwijl in andere gevallen,
zooals bij de zoetwatermosselen, lange geologische tijden zijn voorbijgegaan, zonder
dat eenige merkbare vooruitgang, ja zelfs zonder dat eenige belangrijke wijziging in
de organisatie tot stand kwam. Men meent thans dat eenige millioenen van jaren
geheel voldoende kunnen worden geacht voor de verklaring van het geheele
evolutie-proces. Hoeveel millioenen doet er natuurlijk niet veel toe, daar ons
voorstellingsvermogen toch niet in staat is op zulk een ontzaggelijke uitgebreidheid
verschillen duidelijk te waardeeren. Meestal schat men de duur van het leven op
tusschen de 20 en 40 millioen jaren, of, bij enger beperking, doch nog met een
voldoenden graad van waarschijnlijkheid, tusschen de 20 en 30 millioen jaren.
In dien tijd zouden dus tevens nagenoeg alle geologische lagen zijn afgezet. De
dikte van deze, voor de verschillende perioden van de ontwikkelings-geschiedenis
der aarde, geeft een in 't groot goed vertrouwbaren maatstaf voor de verdeeling van
den zooeven aangenomen tijd over die verschillende perioden. De oudste lagen zijn
verreweg de dikste, de perioden duurden dus in den aanvang het langste en dit wil
zeggen, dat toen de veranderingen in de aardschors, in de verdeeling van land en zee,
en in de organisatie der levende wezens uiterst langzaam geschiedde in vergelijking
met de latere tijden. Groote eentonigheid en groote gelijkvormigheid moet er in den
beginne overal op aarde geheerscht hebben. En, naar alle waarschijnlijkheid heeft
het ongeveer de helft van den geologischen tijd geduurd, voordat hierin eenige
merkbare verandering kwam. Sedert zijn de veranderingen sneller en sneller, en de
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perioden dus korter en talrijker geworden. Daaruit volgt echter nog niet dat de totale
vooruitgang ook in die tweede helft de grootste is geweest. Doch eer ik hierop in ga
moet ik eerst de palaeontologische feiten vermelden, waarop de theorie van B r o o k s
steunt.
De periode in de ontwikkeling der aardschors die het keerpunt in de geheele
ontwikkelings-geschiedenis schijnt te zijn, draagt den naam van den Cambrischen
tijd. Deze komt ongeveer met het midden van alle geologische lagen, en dus met het
midden van den geheelen duur van het leven op aarde overeen. Vóór het cambrium
moeten dus 10 à 20 millioen jaren zijn verloopen, sedert de eerste levende wezens
ontstonden, en daarna ongeveer evenveel. De cambrische periode echter is de oudste,
waaruit fossielen bekend zijn geworden, en wij mogen dus zeggen dat wij van de
eerste helft van de ontwikkeling van het leven op aarde feitelijk niets weten.
Daartegenover staat, dat na het cambrium het voorkomen van fossielen in de
gesteenten regelmatig is toegenomen. Leemten zijn er in onze kennis natuurlijk nog
zeer talrijke, doch zij betreffen meer de fijnere trekken der
ontwikkelings-geschiedenis. Omtrent de hoofdlijnen mogen wij zeggen dat de ervaring
ons voldoende uitsluitsel geeft.
Geheel juist is het echter niet, zooals ik zooeven zeide, dat wij omtrent de eerste
helft van den biologischen tijd niets weten. Mogen de feiten ook ontbreken, toch is
het duidelijk dat de fauna van den cambrischen tijd als het product der voorafgegane
evolutie mag worden beschouwd, en dat deze dus zoodanig moet geweest zijn, als
met dat product overeenkomt.
Daarom willen wij thans die cambrische fauna nader in oogenschouw nemen. Ik
doe dit aan de hand van B r o o k s , die in zijn boek over de ‘Foundations of Zoology’
een uiterst aantrekkelijke beschrijving van het leven in de zee, in dien tijd en in den
tegenwoordigen tijd geeft. Zooals iedereen weet, is de zee veel rijker aan fraaie en
vreemde vormen, aan de meest treffende en boeiende kleur-schakeeringen, dan eenige
vegetatie op het land. Zelfs de tropische
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bosschen kunnen met het leven op den bodem der zee op verre na niet wedijveren.
De fauna van de onderste lagen van de cambrische periode, die dus de alleroudste
is, waaromtrent de fossielen ons iets leeren, was rijk en verscheiden, en de meeste
tegenwoordige typen van het dierlijk leven hadden hun vertegenwoordigers reeds in
dien tijd, terwijl er daarnaast toen geen eenigszins belangrijke typen gevonden werden,
die thans geen levende nakomelingen meer zouden hebben. Gewervelde dieren en
bloemplanten waren er toen nog niet, maar van de lagere dieren, en zoover men na
kan gaan van de wieren, waren de hoofdtypen toen reeds allen aanwezig. Men kent
omstreeks 150 soorten van dieren uit die onderste cambrische lagen, maar deze zijn
zeer gelijkelijk verdeeld over de orden en familiën, die thans nog op den bodem der
zee leven.
Die 150 soorten maken daarenboven niet den indruk van allerprimitiefste
voorvaderen te zijn van de tegenwoordige typen. Integendeel, de specialisatie en
organisatie mogen toen in bizonderheden anders geweest zijn dan nu, zij stonden
volstrekt niet merkbaar lager dan thans. In geologischen zin de alleroudste waren zij
volgens zoölogische opvatting even modern als de tegenwoordig levende wereld.
Binnen in elke groep is het aantal soorten en vormen in de sedert vervlogen tijden
uitermate toegenomen, en is er een verscheidenheid ontwikkeld zooals die toen, naar
alle waarschijnlijkheid, op verre na niet bestond. Maar deze differentieering geldt
eigenlijk slechts bijzaken, terwijl de hoofdzaken nagenoeg onveranderd zijn gebleven.
Allerlei levensomstandigheden, deels voortspringende uit de ongelijkheden van den
bodem der zee en de verschillende diepten, voornamelijk echter te wijten aan de
overal afwijkende eischen van den strijd met andere wezens en van den grooten
wedstrijd om voedsel, hebben talrijke speciale adaptiën doen ontstaan, en een enormen
rijkdom van vormen teweeggebracht, waarvan de gewone mensch zich geen
voorstelling kan maken. Maar de hoofdtrekken van de organisatie waren toen dezelfde
als thans, de kenmerken van de hoofdgroepen
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van het dierenrijk zijn gedurende al die millioenen van jaren vrij wel onveranderd
gebleven.
Deze moeten dus in de vóór-cambrische tijden ontstaan zijn, terwijl de tallooze
bizondere aanpassingen van lateren datum zijn.
Wil men nu trachten zich een voorstelling te maken van het leven gedurende die
vóór-cambrische tijden en van de veranderingen, die zoo plotseling het ontstaan van
fossielen mogelijk maakten, dan moet men natuurlijk geheel van zoölogische, in
plaats van palaeontologische gegevens uitgaan. Het wordt dan een vergelijkende
studie, waartoe de tegenwoordig levende wereld het materiaal moet leveren.
Er zijn in de levensgeschiedenis der aarde klaarblijkelijk perioden van langzame
en tijden van snellere verandering geweest. Voor de fossiele kruipende dieren was
de tijd van den Ichthyosaurus zulk een tijdperk van snelle ontwikkeling. De allerlaatste
tijden toonen een toenemend overwicht van intellectueelen vooruitgang, en onder
de landdieren geldt thans vrij algemeen list meer dan kracht. De fossielen leeren ons,
dat de gemiddelde grootte van de meeste typen van landdieren sinds het midden van
de tertiaire periode is afgenomen, maar dat de verhouding van den inhoud van de
hersenpan tot de lichaamsgrootte aanzienlijk is toegenomen. Naar een globale
schatting is het gewicht der hersenen in vergelijking met dat van het lichaam in die
latere geologische tijden meer dan verdubbeld.
B r o o k s neemt nu aan, dat het begin der cambrische periode ook zulk een tijd
van snellen vooruitgang in een bepaalde richting was, en wel in de richting van die
vaste kalkachtige lichaamsdeelen, die in fossielen staat zijn overgebleven. De reden,
waarom uit oudere tijden geen fossielen bekend zijn, zou dan eenvoudig deze zijn,
dat alle lichaamsdeelen nog week en voor fossilisatie ongeschikt waren. En de oorzaak
van die verandering zoekt hij in den overgang van het leven uit de hoogere lagen der
zee naar den bodem.
Om de bedoeling van deze voorstelling duidelijk te maken, moeten wij dus trachten
een denkbeeld te geven van die twee, zoo uiterst verschillende fauna's.
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Bestudeert men de ontwikkelingsgeschiedenis van tegenwoordig levende dieren uit
de meest verschillende afdeelingen van het dierenrijk, dan komt men tot de overtuiging
dat zij moeten afstammen van kleine en eenvoudig gebouwde voorvaderen, die echter
reeds het kenmerkende type der afdeeling in zich droegen. De gemeenschappelijke
afstamming van die groepen moet dus plaats gevonden hebben in een zeer ver
verwijderden tijd, toen alle dieren nog zeer klein en eenvoudig van bouw waren.
Zulke zeer kleine en eenvoudig gebouwde diertjes leven tegenwoordig talloos in zee,
maar niet op den bodem, doch drijvende of zwemmende in de golven. De bovenste
lagen van het water onzer zeeën moet men zich bevolkt denken met een onnoemelijk
aantal uiterst kleine levende wezens, waarvan velen zelfs microscopisch klein en
voor het ongewapend oog onzichtbaar zijn, terwijl de anderen niet veel grooter zijn,
dan zoo, dat zij juist nog even gezien kunnen worden. Deze zwevende wereld, die
tot een diepte van verscheidene meters onder de oppervlakte gaat, zoover als het licht
en de zuurstof en het koolzuur der lucht nog ruimschoots kunnen binnen dringen, is
het plankton, waarvan ik bij een vorige gelegenheid als van het voedsel voor grootere
zeedieren, reeds met een enkel woord melding heb gemaakt.
Dit plankton nu bestaat deels uit plantjes, deels uit diertjes, maar allen van een
zeer eenvoudigen bouw. De planten behooren tot verschillende groepen van lagere
wieren, de dieren daarentegen omvatten vertegenwoordigers van nagenoeg alle
afdeelingen van het dierenrijk, zoover zij zeedieren omvatten, en met uitzondering
natuurlijk van de gewervelde dieren. De verschillen, die reeds in het plankton de
groote afdeelingen van het dierenrijk van elkander onderscheiden worden algemeen
als veel diepergaande en als van veel grooter systematische beteekenis geacht dan
alle de tallooze verschillen binnen die afdeelingen zelven. In het plankton vormen
de microscopische wiertjes niet alleen het voedsel voor alle dieren daarin, maar
tevens voor nagenoeg het geheele leven in zee, met uitzondering van de kust.
Natuurlijk niet rechtstreeks,
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maar middellijk. De wieren behooren maar tot een klein aantal typen en soorten,
maar deze komen dan ook in ontelbare millioenen van individuen voor. De meeste
gewone vormen behooren tot de Protococeen of oudste celvormen, het zijn
microscopisch kleine, kogelronde groen eencellige wezens. Zij vermenigvuldigen
zich door deeling, maar zoodra een cel op deze wijze er twee gevormd heeft, laten
deze elkander los, om afzonderlijk te gaan leven. Zij voeden zich in hoofdzaak met
het opgeloste koolzuur, dat zij ontleden, en waaruit zij de organische stof maken.
Hoe fijner zij in het water verdeeld zijn, des te gemakkelijker kunnen zij dit koolzuur
natuurlijk opnemen, daarmede hangt hun microscopische kleinheid, hun eencellige
bouw en hun gemis van bizondere organen samen. Dit alles toch zou in de eentonige
en gelijkmatige omgeving van het zeewater slechts last en omslag zijn. Alles is
ingericht voor een snelle en rijkelijke vermenigvuldiging, maar ook nagenoeg alleen
daarvoor. Behalve groene protococcen komen ook diatomeeën en enkele andere
vormen van eencellige wieren in ontelbare hoeveelheden in het plankton voor, maar
over deze behoef ik hier niet uit te wijden.
Opgegeten worden is in zee de levensregel, en voor dat de protococcen tot een
geschikt voedsel voor haaien en andere groote visschen geworden zijn moeten zij,
als ik het zoo eens zeggen mag, tallooze malen opgegeten zijn. Ik bedoel natuurlijk
dat zij door zeer kleine diertjes worden gegeten, deze weer door grootere, die op hun
beurt aan nog grootere tot voedsel strekken, en zoo vervolgens. De eersten in deze
reeks zijn de globigerinen en radiolarien of straaldiertjes, fijne, slijmerige wezens
met naalden van kiezel of andere harde deeltjes van uiterst fraaie structuur in hun
overigens schijnbaar structuurloos lichaam. Bijna even talrijk als de protococcen,
maar zonder het vermogen om zich met koolzuur te voeden, leven zij van deze, om
zelven weer aan tal van andere, grootendeels wat hooger georganiseerde maar toch
nog uiterst kleine wezens ten prooi te vallen. Zoo klimt de organische stof, die de
zee-planten oorspronkelijk maken, langzamerhand in het dierenrijk op.
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Ofschoon nu opgegeten worden de regel is, spreekt het wel van zelf, dat daaraan
tenslotte een grens komt. Kleinere en grootere aantallen van diertjes sterven af, zonder
aan anderen tot voedsel te strekken. Deze zullen allengs gaan zinken. En moge hun
aantal ook slechts een klein deel vormen van wat er in de bovenste lagen der zee
blijft leven, toch zal het tenslotte zijn als een regen van voedsel, die uit deze lagen
langzaam omlaag daalt. Wanneer dit begonnen is, en welke graad van organisatie
vereischt was, om dit verschijnsel van eenige beteekenis te doen worden, is moeilijk
na te gaan. Maar het is een feit, dat tegenwoordig die onderzeesche regen van
organisch voedsel de groote en nagenoeg de eenige bron van het leven op den bodem
der zee is.
Het licht wordt door het zeewater geabsorbeerd. Het dringt tientallen van meters
in, maar wordt voortdurend verzwakt. Overal waar de zee niet al te ondiep is, heerscht
op den bodem volkomen duisternis. Planten kunnen daar niet groeien, want die leven
niet zonder licht. Organisch voedsel wordt er dus niet gemaakt; alles wat er noodig
is, moet uit de hoogere lagen neerdalen. Toch pleegt die bodem met een rijke vegetatie
van koralen en van allerlei andere dieren bedekt te zijn. De een leeft van den ander,
en ook hier moet dezelfde organische stof achtereenvolgens in tal van lichamen dienst
doen. Maar het spreekt van zelf dat er een bron moet zijn, waarmee dit alles begint.
Het is geen kringloop. Het is een langzaam en zuinig gebruik van wat er voorhanden
is, maar al die dieren ademen toch en verbruiken daartoe een deel van het opgenomen
voedsel. Een bron moet er dus zijn, en wel een rijke en altijd vloeiende bron.
Die bron is de zooeven bedoelde regen van voedsel uit de bovenste lagen, de lijken
der diertjes die daar geleefd hebben, en die zich, rechtstreeks of indirect, met de daar
levende groene wieren hebben gevoed.
Op den bodem der zee is nu het leven natuurlijk geheel anders dan boven in de
golven. Daar ontstaan vastzittende en zwemmende vormen. Daar is kleinheid en
eencelligheid
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geen voordeel meer. Allereerst komt het beginsel van kolonie-vorming en van
uitbreiding over de vlakte, want dit vergroot natuurlijk de kans, om het neerdalende
voedsel te bemachtigen. Dan komt het belang van over anderen heen te groeien, en
hun voedsel als het ware te onderscheppen. Zoo ontstaan de stamvormende en vertakte
koralen. Eindelijk is het klaarblijkelijk een voordeel om liever niet rechtstreeks op
den voedselregen te teren, maar de dieren te verslinden, die zich zoo gevoed hebben.
Dit is de bron van de plaatsbeweging, van kruipen en zwemmen, ten einde de prooi
te bereiken. Zoo kan men gemakkelijk verder gaan, en opklimmen tot hoogere en
hoogere organisatie, ja tot die lichtende zeedieren, die zich zelven in hun strooptochten
in de duisternis kunnen bijlichten. In één woord, het leven op den bodem is de bron
van differentieering en aanpassing aan tallooze verschillende behoeften van het leven.
Het is een strijd om het voedsel, en strijd is de grondslag van den vooruitgang. In de
bovenste lagen der zee daarentegen is het voedsel in overvloed aanwezig en zijn de
levensomstandigheden zoo eenvoudig als men zich maar denken kan. Daar mogen
wij dus niet die aanpassing en die ontwikkeling van tallooze nuttige en doelmatige
inrichtingen verwachten, daar blijft eenvoudigheid de hoofdleus.
Het plankton, of het zwevend leven, is nu niet alleen de eenige groote bron van
het organisch voedsel in zee, het is uit den aard der zaak ook de oorspronkelijke bron,
en dus de meest oorspronkelijke vorm van het leven. Daarmede komen wij terug,
van den tegenwoordigen toestand, zooals ik dien nu geschetst heb, tot B r o o k s '
voorstelling van het leven in de vóór-cambrische tijden.
Het leven op den bodem en de ontwikkeling van grootere organismen is geheel
afhankelijk van het plankton. Het spreekt dus van zelf dat het niet zonder dit bestaan
kan en dus jonger moet zijn dan dit. De fossiele overblijfselen in de cambrische lagen,
waarvan ik reeds gesproken heb, vertoonen ons koralen en allerlei diertypen, zooals
zij tegenwoordig op den bodem der zee leven. Natuurlijk niet
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dezelfde soorten, maar toch zoo nauw verwant, dat men ze gemakkelijk herkennen
en beoordeelen kan. In oudere lagen vindt men zulke overblijfselen niet. Toch is er
in den bouw der gesteenten niets wat zou doen vermoeden dat zij hier wel geweest,
maar sedert door latere veranderingen weer verdwenen zouden zijn. Zulke
veranderingen hebben de alleroudste lagen zonder twijfel ondergaan, maar het komt
hier natuurlijk alleen aan op die, welke in de laatste periode vóór de cambrische
afgezet zijn. Daaruit nu moet men besluiten dat er in die periode nog geen leven op
den bodem der zee was. Is deze conclusie juist, dan is het cambrische tijdperk het
begin van alle hoogere organisatie, van alle vastzittende planten en dieren, en van
de tallooze soorten die rond waren om zich ten koste van deze te voeden. Dan is de
cambrische periode tevens het begin van het ontstaan van grootere diervormen met
vaste skeletachtige deelen, die in fossielen toestand bewaard kunnen blijven. Dan is
ten slotte de cambrische periode het slot van eenvoud en kleinheid en
gelijkvormigheid, terwijl in alle vóór-cambrische tijden deze drie hoofdbeginselen
altijd het geheele leven op aarde beheerscht hebben.
Ik kom nu terug op de bovengegeven tijdsbeschouwing. Deze leerde ons, dat het
cambrium omstreeks het midden van den biologischen tijd ligt. De helft van den
beschikbaren tijd, meer dan tien millioen jaren, moet het leven in dien eenvoudigen
zwevenden toestand bestaan hebben. Al de groote rijkdom van vormen, dien wij
thans overal rondom ons bewonderen, moet het product zijn van de tweede helft.
Maar nutteloos voor den vooruitgang is de eerste helft volstrekt niet geweest. Juist
integendeel moet men aannemen, dat toen de breede grondslag gelegd is, waarop de
trotsche bouw van het dierenrijk in het Cambrium kon worden opgetrokken, of waarop
ten minste met dien bouw een omvangrijk en in vele opzichten beslissend begin kon
worden gemaakt.
Wat in den voortijd geschied is weten wij niet, maar
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wij moeten het afleiden uit wat van de onderste cambrische lagen tot ons is gekomen.
Ik heb reeds gezegd dat het een 150-tal soorten zijn, maar dat deze, met uitzondering
van de bloemplanten en de gewervelde dieren, alle hoofdgroepen van het latere leven
omvatten. De eigenschappen van die hoofdgroepen waren dus toen al voorhanden.
De thema's waren gegeven, waarop tallooze nuanceeringen konden worden gegrond.
In die lange plankton-periode moeten dus deze fundamenteele eigenschappen, deze
grondverschillen tusschen schelpdieren en gelede dieren, tusschen kwallen en
zeesterren en al die andere groote typen, reeds tot stand gebracht zijn. De organismen
bleven klein, hun omgeving stelde aan hen geen uiteenloopende eischen, maar
daarentegen hadden eigenschappen, die geen aanpassing maar de grondslag van
pricipieele verschillen in den bouw zijn, al den tijd om zich te ontwikkelen.
Het is zeer moeilijk zich daarvan een nauwkeurige voorstelling te maken, en zelfs
de vraag of men die ontwikkeling als snel of als langzaam moet beschouwen in
vergelijking van wat er sedert gebeurd is, is onbeteekenend tegenover de millioenen
van jaren die voor dit proces beschikbaar waren.
Een rijk drijvend leven van uiterst kleine wezens, maar een kale zeebodem en kale
kusten, en hier en daar wat land dat eveneens zonder leven was, zie daar ons beeld
van de alleroudste tijden. De totale massa der levende stof was misschien niet
noemenswaard kleiner, dan zij thans is, nu wij er zooveel meer van zien. Maar er
was toen niets dat fossiel kon worden; geen overblijfselen ervan zijn tot ons gekomen.
Laat ons thans op den ingeslagen weg nog een stap verder gaan. Als het oudste
leven dat van het plankton was, dan volgt daaruit dat het leven ook in dien vorm
aanvankelijk moet zijn ontstaan. Niet op het vaste land, noch aan de kusten, noch op
den bodem der zee is het begin van het leven te zoeken. Drijvend in de golven moet
het ontstaan zijn. Verder is het gemakkelijk in te zien, dat de eerste levende wezens
niet ten koste van andere geleefd
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kunnen hebben. Zij kunnen dus geen dieren geweest zijn, want deze leven óf van
andere dieren óf van planten. Alleen de eencellige wieren van het plankton zijn in
hun bestaan van andere levende wezens geheel onafhankelijk, daar zij zich met het
opgeloste koolzuur en met opgeloste zouten voeden, en dan, behalve water en licht,
ook niets anders noodig hebben. En onder de eencellige wieren hebben nu de
protococcen verreweg den eenvoudigsten bouw. Kogelvormig en met niet meer dan
de strikt noodzakelijke bestanddeelen van een cel, bestaan zij eigenlijk alleen uit het
levend protoplasma, de kern, den celwand, en het groene orgaan hunner voeding.
Het is duidelijk dat er tijden geweest kunnen zijn, dat zij alleen het geheele plankton
vormden, maar ook dat dit van geen der andere soorten, en met name van geen der
dieren beweerd kan worden. Eerst nadat de zee over uitgestrekte streken dicht met
groene protococeen bevolkt was, konden andere vormen van planten en dieren
optreden.
Hieruit leiden wij af, dat de protococcen de oudste bekende levende wezens zijn.
Deze stelling kan, trots het gebrek aan fossiele overblijfselen, aan geen twijfel
onderhevig zijn. Mogen wij daaruit ook afleiden dat zij de oudste van alle levende
wezens geweest zijn? Hiertegen vormt hun wel is waar eenvoudige, maar toch nog
voor ontleding vatbare bouw een bezwaar. Alle analogie pleit er voor, dat het eerste
tevens het allereenvoudigste geweest moet zijn. Een cel zou kunnen leven zonder
celwand en zonder celkern, en zelfs de differentieering in groene en kleurlooze deelen
sluit het denkbeeld van hoogsten eenvoud uit. Wij zouden ons een levende gelei
willen voorstellen, die het vermogen van groei had, maar ook niets meer. Een
vermogen dus om koolzuur om te zetten in dezelfde stof, waaruit de gelei reeds
bestaat, zoodat voortdurende vergrooting plaats vond, maar ook niets meer. Eerst
daaruit zouden dan later, in den loop van lange tijden, door geleidelijke
differentieering de groene eencellige wiertjes ontstaan zijn.
Zou zulk een gelei nog ergens bestaan? Zou zij misschien nog voortdurend ontstaan,
maar thans spoedig aan
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allerlei dieren ten prooi vallen, en dus nog slechts een zeer ondergeschikte rol spelen?
Wij weten het natuurlijk niet. Maar aan de andere zijde is het niet erg waarschijnlijk,
dat de omstandigheden op zee voor twintig of dertig millioen jaren zoo geheel anders
geweest zouden zijn, dan zij sedert waren en nu nog zijn. Het is slechts een gissing,
maar het komt mij volstrekt niet onmogelijk voor, dat diezelfde gelei ook thans nog
hier en daar ontstaan zou. Haar ontstaan zoude het eenvoudigst denkbare geval van
generatio spontanea, van een geboorte zonder ouders, zijn. En het is duidelijk, dat
het in de hoogste mate de moeite waard moet geacht worden, naar dit verschijnsel
te zoeken.
Is deze voorstelling juist, en gelukt het die oorspronkelijke levensgelei te vinden,
dan zou men natuurlijk een van de merkwaardigste uitgangspunten voor een
experimenteele studie der evolutie in handen hebben. Dan zou allereerst de vraag
onder het oog moeten worden gezien hoe zulk een gelei ontstaan kan, welke stoffen
en welke krachten daartoe samen moeten werken. Men zou natuurlijk de hoop
koesteren, het proces kunstmatig na te leeren bootsen, en zoodoende eindelijk het
zoo dikwijls besproken denkbeeld van een experimenteele generatio spontanea te
kunnen verwezenlijken. Maar men zou ook willen weten, hoe in die gelei de
differentieeringen tot stand gekomen zijn, die tot het eerste optreden van cellen geleid
hebben. En als men ook hier de experimenteele methoden wilde toepassen, zou men
ten minste niet zoo in den blinde behoeven rond te tasten, als thans het geval is. In
één woord, het historische uitgangspunt van het leven zou tevens het
wetenschappelijke uitgangspunt voor een geheel nieuwe richting van bestudeering
van het leven kunnen worden.
Maar ik ben reeds veel te ver verdwaald op het gebied van vermoedens en van
verwachtingen, wier vervulling, zoo zij al mogelijk zal zijn, toch niet voor de naaste
tijden is weggelegd. Het is thans noodig terug te keeren tot vasteren bodem, en tot
die uitgangspunten voor onderzoek, die rechtstreeks door de bekende feiten worden
aangeboden.
Daarmede springen wij in eens over tot het andere
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uiterste van de geschiedenis van het leven op aarde. Hadden de gegeven
beschouwingen ten doel, te trachten een slip op te lichten van den sluier, die het
begin bedekt, thans richten wij onzen blik naar het einde. Maar een eigenlijk einde
is het niet. Geen reden bestaat er om aan te nemen, dat de evolutie der levende wezens
vóór of in onzen tijd reeds opgehouden zou hebben. Misschien gaat zij langzamer
vooruit dan vroeger, maar misschien ligt het ook slechts aan onze kortzichtigheid,
dat wij haar niet meer bemerken.
Land- en tuinbouw en evenzoo de tegenwoordige historie onzer huisdieren wijzen
er echter duidelijk op, dat de levende vormen geenszins onveranderlijk zijn. Overal
is er afwisseling, telkens ontstaat iets nieuws en de praktijk heeft daaruit slechts te
kiezen wat voor haar van nut kan zijn. Het ligt voor de hand om aan te nemen, dat
wat de huisdieren en cultuurplanten ons vertoonen, ook in de vrije natuur moet
gebeuren. Ginds wordt het gezien en opgemerkt, omdat groote belangen er rechtstreeks
mede gemoeid zijn, in het wild gaat het voorbij, zonder dat men er zich om
bekommert.
Gelukkig is hierin in den laatsten tijd verandering gekomen. Men begint in te zien,
dat de verschijnselen, aan land- en tuin bouwplanten waargenomen, dikwerf slechts
zeer onvolledig bespied zijn, en dat zij daarenboven, door invoer van andere rassen
uit andere streken, of door kruisingen der bastaardeeringen dikwijls zoo samengesteld
zijn, dat een juiste beoordeeling niet meer mogelijk is. Daarbij komt dat de overtuiging
veld wint, dat vele der zoogenaamd nieuwe varïeteiten en soorten van land- en
tuinbouwgewassen eigenlijk niet in de cultuur ontstaan zijn. Vele belangrijke rassen
schijnen overoud te zijn, maar eerst sedert omstreeks het midden der vorige eeuw is
men begonnen ze op te merken en te isoleeren. Vele tuinbouwgewassen, die zich
voordoen als varïeteiten van bekende soorten, zijn niet op kweekerijen ontstaan,
maar toevallig ergens in het wild aangetroffen. Met name geldt dit voor heesters en
boomen, die door hun langer leven meer kans hebben om ten slotte te worden
opgemerkt dan varïe-
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teiten van kruiden en met name van een of tweejarige gewassen.
Sedert D a r w i n het voorbeeld gegeven heeft, al dergelijke gevallen uit de praktijk
zorgvuldig bijeen te verzamelen, om uit het geheel der verschijnselen die kennis af
te leiden, die de gebrekkige waarneming der afzonderlijke gevallen niet zou kunnen
opleveren, is deze arbeid door verschillende schrijvers voortgezet. Voor enkele jaren
heeft met name K o r s h i n s k y , een helaas te vroeg overleden russisch plantkundige,
een volledig historisch overzicht van de eerste vondsten van tal van tuinbouwplanten
gegeven. En al deze feiten wijzen te zamen op een zeer bepaalde wijze van het
ontstaan van soorten en varïeteiten. De algemeene voorstelling, die men uit hen moet
afleiden, is een zoo scherpe, dat zij als van zelf tot de conclusie leidt, dat een
experimenteele behandeling der evolutie ten minste op dit gebied reeds thans mogelijk
moet zijn.
Variabiliteit is een uiterst vaag en veel omvattend begrip. Het omvat zoowel
rijkdom aan voorhanden verschillen, als het ontstaan van deze verschillen zelf. In
het eerste geval is het gelijkluidend met veelvormigheid of polymorphie, in het laatste
met verandering. En op beiderlei gebied zijn er dan weer twee hoofdtypen te
onderscheiden. Op het gebied der veelvormigheid heeft men eensdeels de tallooze
vormen, ondersoorten en varïeteiten, die een zelfde soort ons aanbiedt, maar die
feitelijk van elkander onafhankelijk zijn, en naast elkander een volkomen eigen leven
leiden. Zoo hebben de tuin-papavers, de latherussen en andere bloemplanten tientallen
van varïeteiten, die uit zaad geheel constant zijn en nooit in elkander overgaan, maar
die te zamen den zoo zeer aantrekkelijken rijkdom van vormen in die soorten bepalen.
Zoo bestaan tarwe, mais, bieten en allerlei cultuurplanten uit tal van constante en
van elkander scherp gescheiden rassen. Daarnaast staan de vormverschillen die binnen
elk ras, en dikwerf ook tusschen de deelen van eenzelfde individu te zien zijn. Op
een paardenkastanje-boom hebben de bloemen volstrekt niet allen denzelfden bouw.
Afgezien van het
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feit dat sommige kastanjes kunnen maken en andere niet, is ook het aantal meeldraden
aan voortdurende wisselingen onderhevig. Meestal is het 7; nu eens wordt het 8 of
9, dan weer 6 of 5, en in enkele gevallen worden zelfs deze grenzen overschreden.
Heen en weer slingert het aantal, nu eens meer dan weer minder, soms in enkele
trossen zeer sterk, dan weer een verschil tusschen de afzonderlijke trossen teweeg
brengend. Van daar de naam fluctueerende variabiliteit die aan dit verschijnsel wordt
gegeven. Het zijn veranderingen, die schijnbaar voortdurend ontstaan, maar die toch
altijd weer op dezelfde wijze terugkeeren. Het zijn voortdurende schommelingen om
een gemiddelde, dat in hoofdzaak steeds hetzelfde blijft.
Uit deze beschouwingen volgt, dat de studie der variabiliteit op dit laboratorium
twee hoofdrichtingen te volgen heeft. En daar zoowel de heen en weer schommelende
als de toevallige en schoksgewijze variabiliteit zich èn bij dieren, èn bij planten
voordoen, kunnen hieruit vier hoofdafdeelingen voor den te ondernemen arbeid
worden afgeleid. Nu zou het natuurlijk te veel tijd kosten elk dezer vier richtingen
in bizonderheden na te gaan, en den weg te schetsen, waarlangs de onderzoekingen
voornamelijk zullen moeten gaan, om tot de gewenschte uitkomsten te geraken. Beter
komt het mij voor, onder die allen er een uit te kiezen, en daarvan te schetsen wat
gedaan behoort te worden, en wat met recht mag worden verwacht. Uit den aard der
zaak kies ik daartoe het plotseling ontstaan van soorten en varïeteiten in het
plantenrijk.
M a c D o u g a l heeft, door een reeks van culturen, de aandacht der Amerikaansche
biologen op de veranderlijkheid van de grootbloemige Teunisbloemen of Oenothera
Lamarckiana gevestigd. Naast de soort zelve heeft hij enkelen der daaruit in Europa
ontstane nieuwe vormen gekweekt, en aan het oordeel zijner vakgenooten
onderworpen. Voornamelijk de Oenothera rubrinervis en de dwergvorm of O. nanella
werden door hem in een aantal exemplaren gekweekt, en gedurende al haar
ontwikkelingstoestanden onderling en met de moedersoort vergeleken. Zij werden
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onderworpen aan het oordeel van stelselkundigen, die de waarde der kenmerken en
de scherpe scheiding van de moedersoort erkenden, en aan de nieuwe vormen dezelfde
rechten als aan andere zelfstandige typen toekenden. Door een aantal afbeeldingen
werd verder het goed recht der der nieuwe soorten gestaafd.
Het spreekt echter van zelf, dat het vermogen, om jaarlijks een zeker aantal nieuwe
soorten voort te brengen, noch tot de Oenothera's, noch tot de planten der oude wereld
kan beperkt zijn. Het ligt voor de hand aan te nemen, dat tegenwoordig ook andere
soorten in dien zelfden toestand van veranderlijkheid verkeeren. Misschien zijn het
er vele, misschien slechts enkele. In elk geval ontsnappen zij tot nu toe om een of
andere reden aan de waarneming. Het komt er dus op aan, middelen te vinden om
ze op te sporen. Want de mogelijkheid bestaat natuurlijk, dat de Oenothera's nog
slechts een zeer eenzijdig beeld van die soortenvormende veranderlijkheid geven,
en dat andere planten ons verschijnselen en wetten zullen doen kennen, die de studie
der Teunisbloemen ons niet ontsluieren kan. En wanneer het doel is, ten slotte de
wetten dezer veranderlijkheid voor alle levende wezens te leeren kennen, dan is het
natuurlijk noodzakelijk, de verschijnselen van zoo verschillend mogelijke kanten
aan te vatten.
De eerste taak is dus om te zoeken naar nieuwe muteerende soorten. Het beste
doet men, dit zoeken te beperken tot de wilde soorten der naaste omgeving of van
landen met een overeenkomstig klimaat. Gekweekte planten bieden voorloopig
weinig kans. Ten deele is hare veranderlijkheid al zoo lang op de proef gesteld, dat
men die vrij wel als uitgeput kan beschouwen. Anderdeels zijn zeer talrijke
cultuurplanten niet meer van zuiveren oorsprong, maar zijn zij nu eens meer, dan
weer minder, door kruisingen verontreinigd. Nu heeft men in den laatsten tijd in de
kennis van de gevolgen der kruisingen wel groote vorderingen gemaakt, maar deze
zijn juist groot genoeg om ons te waarschuwen, dat bastaardrassen nog allerlei
verschijnselen vertoonen en vertoonen kunnen, die men thans nog
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niet begrijpt. Hoe licht zou men niet de zoogenaamde bastaard-splitsingen met het
ontstaan van nieuwe soorten kunnen verwarren, als men een ras onderzoekt, waarvan
men niet weet of het zuiver is, dan wel aan bastaardeering zijn oorsprong dankt.
Wilde soorten kruisen nu in 't algemeen zeer zelden, vooral als men de enkele, aan
bastaarden rijke en overbekende geslachten, zooals wilgen, anjelieren,
vingerhoedskruid en eenige andere uitsluit.
Tot de planten van het eigen klimaat moet men zich beperken, omdat de zaaisels
in het groot moeten geschieden. Duizenden en tienduizenden van zaailingen moeten
van elke soort vergeleken worden. Dit kan bezwaarlijk in klassen geschieden, vooral
omdat de kenmerken der te verwachten nieuwe soorten misschien eerst op lateren
leeftijd zichtbaar zullen worden, en de culturen dus veel ruimte zullen vereischen.
Vele soorten zullen opgekweekt moeten worden tot zij gaan bloeien, en van soorten
met zaad-arme vruchten of met weinig vruchten op elke plant zal men slechts door
vrij omvangrijke culturen het noodige zaad voor de uitzaaisels kunnen winnen.
Men kan de culturen beginnen met planten of met zaad. Het zal in den regel niet
noodig zijn, die in het wild in groote hoeveelheid te verzamelen. Voldoende is het
ze aanvankelijk in den tuin zooveel mogelijk te vermenigvuldigen.
Een belangrijke vraag is natuurlijk met hoeveel soorten men beginnen moet. Dit
hangt natuurlijk van de kansen af die men meent te hebben. Hier nu tast men
voorloopig nog in den blinde. De Oenothera Lamarckiana werd gevonden door een
honderdtal wilde planten in cultuur te nemen. Daarvan werd de eene op grootere, en
de andere natuurlijk op kleinere schaal gekweekt. Bij voorkeur werden zaden van
afwijkende exemplaren genomen, maar het verzamelen van zaad in het wild is een
werk dat slechts zelden meevalt, en dat daardoor de keus zeer sterk beperkt. Verder
zijn boomen en heesters uitgesloten, en zal men bij voorkeur ook niet die
overblijvende soorten kiezen, die telkens eenige jaren gekweekt moeten worden,
voordat zij gaan
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bloeien. Zoodoende wordt allengs de keus zoo klein, dat men tevreden mag zijn, als
men van een honderdtal bruikbare soorten zaden bijeen heeft gebracht. Heeft men
dan ook van sommige soorten slechts enkele zaadkorrels, dan kan dit nog voldoende
zijn, om de cultuur te beginnen.
Opmerking verdient vooral, dat de schoksgewijze veranderlijkheid niet een
eigenschap is, die vermoedelijk aan bepaalde soorten kleeft, maar dat men aannemen
mag, dat zij van geheel locaal voorkomen is. Een soort, die op de eene groeiplaats
onveranderlijk is, kan op een andere misschien volop bezig zijn, nieuwe soorten
voort te brengen. Daaruit volgt, dat men bijna evenveel kans heeft, als men zaden
van twee of meer, onderling voldoend verwijderde groeiplaatsen van ééne soort
bestudeert, als wanneer men een gelijk aantal verschillende soorten kweekt. Daaruit
volgt tevens, dat men vooral niet de zaden van verschillende groeiplaatsen vermengen
mag, maar dat elke cultuur zuiver van een enkele vondst moet uitgaan.
Het voornemen bestaat, dit zoeken op zoo groot mogelijke schaal aan te vangen.
Hiertoe zijn reeds van een honderdtal wilde planten zaden verzameld en uitgezaaid.
De meeste soorten zijn natuurlijk uit New York en de aangrenzende streken der Unie
genomen, maar ook uit Europa werden zaden gezonden. In Nederland zijn zaden van
een tiental soorten speciaal voor dit doel in het wild verzameld; zij kunnen dus reeds
dezen zomer in den proeftuin van het laboratorium met de Amerikaansche
concurreeren.
Welke kansen heeft men, om bij dit zoeken te vinden wat men wenscht? Om dit
na te gaan moet men trachten zich een denkbeeld te maken van wat er in de vrije
natuur gebeurt. En dan treffen wij allereerst den strijd voor het leven aan. Deze strijd,
die in onze theorieen een zoo belangrijke rol speelt als het groote orgaan van den
vooruitgang, heeft echter onder gewone omstandigheden, in onze onmiddellijke
omgeving, slechts een zeer conservatieve taak. Want tenslotte komt het geheele
begrip neer op den vroegtijdigen dood van alle individuen, die in een of ander opzicht
zeer merkbaar van het gemiddelde type afwijken.
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De meeste planten toch hebben zich hun tegenwoordige groeiplaatsen zoo uitgekozen,
dat de gemiddelde eigenschappen der soort, of anders van het locale ras, daarvoor
het best passen. Afwijkingen kunnen natuurlijk onschadelijk, ja soms misschien
voordeelig zijn, maar als regel volgt uit het zooeven vooropgestelde dat zij als nadeelig
moeten worden beschouwd. Zij zullen dus in den strijd voor het leven te gronde gaan.
En deze gevolgtrekking geldt natuurlijk even goed voor de afwijkingen, die telken
jare door de gewone of fluctueerende variabliteit ontstaan, als voor de zeldzamere
schoksgewijze gevallen van het ontstaan van nieuwe soorten en varïeteiten.
Tallooze afwijkingen kunnen dus ontstaan en in de eerste jeugd te gronde gaan,
zonder dat men er ooit iets van bemerkt. Treft de schadelijke verandering de
kiemplanten, of de bladeren, of den groei der stengels, zoo is de kans dat zij zichtbaar
worden zoo goed als nul, treffen zij de bloemen of de vruchten, zoo worden zij licht
met monstrositeiten verward en dan veelal niet nader bestudeerd. Zelfs wanneer een
zelfde afwijking in een aantal van exemplaren en jaren achtereen op nieuw ontstaat,
is haar kans om ontdekt te worden nog maar klein. Daarbij komt, dat onze gewoonten
in de studie van wilde planten allengs zeer bepaalde zijn geworden. De invloed van
L i n n é laat zich hier nog steeds sterk gevoelen. Voor de verschillen tusschen
systematische soorten zijn wij zeer gevoelig, en elke nieuwe soort trekt terstond onze
aandacht. Voor geringere verschillen echter zijn wij veel minder gevoelig, ja in zekere
mate onverschillig geworden, en deze worden dus allicht over het hoofd gezien.
Daaruit nu volgen twee regels voor het zoeken naar muteerende planten. Allereerst
moet de strijd voor het leven worden uitgesloten, en dan moet men zich oefenen om
ook zeer kleine en schijnbaar onbeteekenende verschillen op te merken.
Het uitsluiten van den strijd voor het bestaan omvat zelf weer twee punten. Het
eene spreekt van zelf. De zaden moeten zoo ruim gezaaid worden, dat allen de volle
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gelegenheid wordt gegeven om te groeien en hun kenmerken te ontplooien. Dit eischt
natuurlijk, bij duizende zaden, voor elke soort veel ruimte. Echter komt in vele
gevallen de natuur zelve aan dit bezwaar voor een groot deel tegemoet. Als de
verschilpunten in de kiemplanten of in de bladeren gelegen zijn, kan men dit na een
paar maanden dikwijls reeds voldoende beoordeelen, zoodat men door het regelmatig
uitrooien der onveranderde voortdurend plaats voor de nakiemers kan maken, en
zoodoende op een zelfde bed achtereenvolgens groote aantallen van individuen kan
vergelijken.
Het tweede punt ligt minder voor de hand. Het vindt zijn oorsprong in de vraag,
of alle zaden van een plant, ten opzichte der variabiliteit gelijkwaardig zijn. Tijdens
den volsten bloei plegen de bloemen grooter en fraaier te zijn, dan in het najaar.
Eveneens brengen de zwakkere takken op vele planten kleiner en minder diep
gekleurde bloemen voort. Soms wijken ook de eerste bloemen af. De onderste bloemen
van trossen, en de buitenste bloemen van hoofdjes en schermen zijn dikwijls anders
dan de daarop volgende, en het is een zeer gewoon verschijnsel dat de top of het
centrum een geheel afwijkenden vorm van bloem voortbrengt. Op menige plant is
b.v. de eindbloem viertallig als de zijbloemen vijftallig zijn. Hebben nu de zaden
van al zulke bloemen gelijke kansen om toevallig iets nieuws voort te brengen? Men
weet het natuurlijk nog niet, en zoolang men het niet weet, zou het zeer onvoorzichtig
zijn alleen het beste zaad tot ontwikkeling te laten komen, te verzamelen en te zaaien,
en het zwakkere te verwaarloozen. Want misschien zijn juist de zwakke kiemen
gevoeliger voor de nog onbekende invloeden, die deze veranderingen bewerken.
In de vrije natuur worden die zwakke zaden grootendeels onderdrukt. Of wel de
takken ontstaan niet, of zij dragen geen bloem, of het zaad wordt niet rijp, of eindelijk
worden de kiemplanten verdrongen zoodra zij zich ontplooien. Daarom kan men in
het wild slechts het zaad verzamelen dat voor het begin der cultuur noodig is, maar
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moet men in den proeftuin, bij wijden stand en rijke vertakking, elke plant zooveel
mogelijk zaden laten maken. Daarom ook bieden soorten, die door het klimaat in
haar groei vertraagd worden, over het algemeen minder kans van slagen.
Zijn deze voorzorgen genomen, dan komt de oefening in het waardeeren van kleine
verschillen. Deze eisch heeft ten gevolge, dat men niet verwachten mag in een eersten
zomer te kunnen beslissen of een ras muteert of niet. Aanvankelijk is de kans om de
nieuwigheden over het hoofd te zien, zeer groot. Slechts allengs leert men zijne
planten zoo kennen, dat men een open oog voor haar onderlinge afwijkingen krijgt.
Daarbij komt, dat de producten van de fluctueerende variabiliteit en van de mutatie
niet gemakkelijk van elkander te onderscheiden zijn, ja dikwijls zóó in een loopen,
dat eerst in een volgende generatie een werkelijke beslissing kan worden genomen.
Verder ontstaan er door parasieten, door allerlei insecten, door toevallige
verwondingen en verschillende andere oorzaken soms belangrijke afwijkingen, die
niets met de eigenlijke variabiliteit te maken hebben, en dan ook volstrekt niet erfelijk,
ja zelfs in het individu niet eens blijvend zijn.
Min of meer op goed geluk af moet men dus alle individuen die eenige duidelijke
afwijking vertoonen, beschouwen als de dragers van de kansen van slagen. Al de
overige kan men allengs uitrooien, maar deze moet men met zorg behandelen. Dit
eischt allereerst, dat zij van het gedrang, waarin zij natuurlijk staan, worden bevrijd,
hetzij door rondom hen ruimte te maken, hetzij door ze te verplanten. Dit laatste
heeft het voordeel, dat de hoofdcultuur er niet onder lijdt, en dat de planten zelven
goed bemest en onder alle vereischte zorgen opgekweekt kunnen worden, zoodat
een snelle en volledige ontplooiing van hun afwijkende kenmerken zoo goed mogelijk
wordt verzekerd. Bij honderden zoekt men zulke exemplaren uit, want velen onder
hen zullen natuurlijk later blijken, niet aan de verwachting te doen. Dit echter ziet
men dan

Onze Eeuw. Jaargang 4

384
dikwijls eerst tijdens den bloei, en soms zelfs pas in de volgende generatie.
Het is duidelijk, dat dit zoeken naar mutatiën veel werk vereischt. Maar daarnaast
blijkt, dat het, meer dan iets anders, een zaak is van oefening. Daarom moet het jaren
lang worden voortgezet. Telken jare moeten de culturen der reeds gekweekte soorten
worden uitgebreid, en telken jare moeten nieuwe soorten in het wild worden
verzameld. Zoo neemt allengs de kans toe, en zal men ten slotte ook tot een
voorstelling kunnen komen van den omvang, dien het verschijnsel in de omgevende
natuur feitelijk heeft.
Het werk zou in hooge mate vereenvoudigd kunnen worden, zoo men een leiddraad
had, om uit de waarnemingen in de vrije natuur eenigszins af te leiden, welke soorten
meer, en welke minder kans van slagen hebben. Het toeval, gesteund door oefening,
kan natuurlijk zulke aanwijzingen aan de hand doen, en de Oenothera Lamarckiana
vertoont, op haar oorspronkelijke vindplaats bij Hilversum, nagenoeg telken jare
enkele afwijkende individuen, die aan den ingewijde terstond haar toestand van
mutabiliteit zouden kunnen verraden. Dit schijnt hier, en eveneens in enkele andere
gevallen, samen te hangen met de gelegenheid tot snelle uitbreiding, waardoor hier
en daar zwakke zaden en zwakke kiemplanten aan den strijd voor het leven worden
onttrokken, zoodat vormen zich ontplooien kunnen, die anders vroegtijdig te gronde
zouden gaan.
Dergelijke waarnemingen zijn enkele malen meer gedaan. Zoo beschrijft D a r w i n
een geval, dat hij bij een wilde kleinbloemige soort van Geranium (G. pyrenaicum)
heeft gezien. Deze was ergens in Staffordshire van uit een tuin ontsnapt en had zich
in den loop van eenige jaren verbazend sterk vermenigvuldigd, waarbij natuurlijk
telken jare een groot aantal zaden moesten voortgebracht worden en ontkiemen.
Daarbij was de soort sterk gaan varieeren, in bijna alle organen en eigenschappen
en in de meest verschillende richtingen. Een zoo sterke variabiliteit was vroeger bij
deze soort nooit waargenomen, en het is dus
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zeer waarschijnlijk, dat zij, hoewel aanwezig, toch door het voortdurend mislukken
van het overgroote aantal van zaden en kiemen eenvoudig was verborgen gebleven.
Over de grens van de veranderlijkheid mag men dus bij geen plant een oordeel vellen,
voordat zij onder een dergelijke snelle vermenigvuldiging van het aantal individuen
is beoordeeld geworden.
Daar tegenover staat, dat snelle vermenigvuldiging volstrekt niet altijd met het
vertoonen van zulk een hoogen graad van variabiliteit gepaard gaat. Zij is het middel,
om haar te toonen als zij er is, maar niet de oorzaak die haar doet ontstaan. Dit ziet
men bij ons te lande, als na het droog leggen van een polder bepaalde soorten snel
den nieuwen grond overwoekeren, en hem soms met een dichten plantengroei
bedekken, voordat de verschillende stukken in cultuur kunnen worden genomen. De
Zilte of Aster Tripolium, verschillende soorten van melde en andere bekende gewassen
zouden hier kunnen genoemd worden. Onder millioenen van exemplaren zoekt men
tevergeefs naar afwijkingen. Een varïeteit van de gewone kamille, gekenmerkt door
het gemis van de witte lintbloemen, breidt zich sedert enkele tientallen van jaren op
sommige plaatsen van Europa en Noord-Amerika geweldig snel uit, zonder dat daarbij
iets van bizondere veranderlijkheid gebleken is. De Erigeron canadense, die in Europa
uit Canada is ingevoerd, treedt soms op zandige gronden plotseling in milloenen van
exemplaren op, de Diplotaxis teuifolia, een kruisbloem met fraaie groote gele bloemen
verspreidt zich talloos langs sommige wegen, en zoo zouden een aantal andere
voorbeelden kunnen worden aangehaald. Zij blijven even trouw aan hun type, als of
zij slechts oude en kleine groeiplaatsen bewoonden.
Een belangrijk punt omtrent het zaaien van wilde planten verdient nog besproken
te worden. Als men erwten zaait, verwacht men dat elke afzonderlijke erwt zal
opkomen; als men zaad van tuinbloemen zaait, rekent men er op dat tenminste
verreweg het grootste deel planten zal leveren. Bij wilde soorten is deze kans nu veel
minder
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gunstig. Dikwijls kiemen op honderden zaden slechts eenige weinige. De overigen
zijn dan niet dood, maar vinden niet de vereischten voor hun groei. Laat men ze in
den grond dan wachten zij een jaar, en in 't volgend voorjaar komt weer een deel op.
Anderen wachten langer, en soms kan men na 5 tot 6 jaren de oude zaden nog zien
kiemen. Hoe meer zorg men aan het uitzaaien besteed, des te meer zaden kiemen er
van elke honderd, en er bestaat natuurlijk een kans dat juist de achterblijvenden de
afwijkende vormen zullen voortbrengen. Daarom is het dikwijls beter, niet in den
tuin te zaaien, maar in zaaischotels in goede tuinaarde in een goed verlichte kas. Men
moet dan echter daarna de planten uitplanten, en dit vereischt veel werk, tenzij reeds
in de schotels een keus gedaan kan worden.
Nemen wij thans aan, dat het door al deze zorgen gelukt is een of meer soorten te
ontdekken, die hetzelfde verschijnsel van veranderlijkheid vertoonen als de Oenothera
Lamarckiana. Wat moet er dan met die planten gedaan worden?
Allereerst moet worden nagegaan, welke nieuwe soorten zij voortbrengen, en
welke eigenschappen deze vertoonen. Die eigenschappen hebben deels betrekking
op den vorm, en deels op de erfelijkheid. De vormen van twee soorten kan men echter
niet volledig vergelijken zoolang men van een van beiden slechts een of slechts
weinige exemplaren bezit. Dit kan natuurlijk wel, als er zeer groote verschillen in
het spel zijn, zooals bij het onderscheiden en omschrijven van soorten die uit vroeger
niet onderzochte landen en zeeën worden medegebracht. In ons geval echter hebben
wij uit den aard van de zaak steeds met zeer kleine verschillen te doen, verschillen
die dikwerf niet duidelijk buiten het gebied der gewone of fluctueerende variabiliteit
vallen. Men moet dus van de afwijkende exemplaren zaad winnen en dit uitzaaien,
teneinde een juist beeld en een volledige beschrijving van het gemiddelde type te
kunnen geven. Daar men nu voor de studie der erfelijkheid toch ook zaaien moet,
zoo is het noodig thans eenigen tijd bij deze werkzaamheden stil te staan.
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Het is om de waardeering van kleine verschillen te doen. Daaruit volgt, dat twee
exemplaren, die schijnbaar aan elkander gelijk zijn, toch in werkelijkheid nog kunnen
verschillen, terwijl omgekeerd de fluctueerende variabiliteit verschillen kan doen
waarnemen bij individuen, die eigenlijk tot eenzelfde type behooren. Deze overweging
leidt tot de conclusie dat men de zaden van elk exemplaar afzonderlijk moet oogsten
en afzonderlijk moet zaaien. Want alleen zóó kan men zeker zijn, zuivere rassen te
verkrijgen. Elke variatie in een groep van kinderen van ouders, wier zaad gemengd
werd uitgezaaid, kan het gevolg van die menging zijn. Zijn de kinderen eenvormig,
dan is het bewijs natuurlijk van die voorzorgen onafhankelijk, maar bij het minste
verschil zou de vertrouwbaarheid der uitkomsten kunnen wegvallen. Een varieerend
bed zou een mengsel kunnen zijn van twee verschillende constante rassen, of van
een varieerend en een constant ras. Waren beide deelen variabel, dan zou nog die
variabiliteit verschillend kunnen zijn, zoodat enkele der vormen van de eene, en
andere van de andere moeder afstamden. A l zulke onzekerheden kunnen alleen door
een individueele zaadoogst voorkomen worden, en deze moet dan ook bij
wetenschappelijke studiën over erfelijkheid en variabiliteit als een eerste beginsel
worden voorop gesteld.
Het moge in den aanvang een al te zware eisch schijnen, elk afwijkend individu
op deze wijze op zijne erfelijkheid te onderzoeken. Heeft een proef eenmaal een
gunstig gevolg, dan komen licht een 50 tot 60, soms misschien een honderdtal zulke
planten voor. De ondervinding met de Teunisbloemen leert echter, dat het zeer goed
uitvoerbaar is, op zulke groepen het beginsel toe te passen, en vooral leert zij, dat
alle werk zonder dit beginsel zeer groote kans heeft verloren te zijn en tot geen
betrouwbare uitkomst te leiden. Wanneer de planten eerst tijdens den bloei te
onderscheiden zijn, drukken deze bezwaren natuurlijk met hun volle gewicht. Maar
wanneer de verschillen reeds in de jeugd, b.v. 2 of 3 maanden na het zaaien zich
vertoonen, dan kan men de planten in de zaaischotels of in de speen-
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bakjes laten, tot deze toestand bereikt is, en zoodoende het werk zeer aanzienlijk
verminderen. Bij volkomen erfelijkheid is het dan dikwijls voldoende op deze wijze
in eenige honderden van zaailingen het nieuwe kenmerk waar te nemen, terwijl
daarvan dan slechts zoovele behoeven te worden uitgeplant, als toch noodig zijn, om
een voldoende zaadoogst te verkrijgen. Zoo bestudeert men hun latere eigenschappen
en zorgt er tevens voor, dat de contrôle nog een of meer generatiën kan worden
voortgezet. Bij onvolkomen erfelijkheid kan men in de zaaischotels en speenbakken
met groote nauwkeurigheid de getalsverhouding der afzonderlijke typen bepalen,
terwijl men dan weer van elk type slechts een betrekkelijk klein aantal exemplaren
als zaaddragers uitplant. Door middel van hun zaad kan men dan verder zien of deze
typen op den duur even veranderlijk blijven, of dat sommigen onder hen weer
standvastig worden.
Heeft men op deze wijze het verschijnsel der schoksgewijze veranderlijkheid zoo
volledig mogelijk leeren kennen, dan treedt daarnaast de vraag naar de oorzaken op
den voorgrond. Als regel zal men waarschijnlijk vinden, dat van een veranderlijke
plant slechts enkele zaden nieuwe soorten geven, terwijl verreweg de meerderheid
aan het ouderlijke type getrouw blijven. De vraag ontstaat dus, welke zaden afwijken
en waarom juist zij dit doen en niet de anderen.
De oorzaak daarvan kan deels gelegen zijn in de plaats van de zaden op de plant,
deels in de uitwendige omstandigheden waaronder het zaad ontstond en bevrucht
werd en waaronder de kiem in het zaad zich vormde. Die oorzaken moeten dus
worden nagegaan, en daarbij moet natuurlijk niet alleen met de zaden, maar ook met
het bevruchtende stuifmeel rekening worden gehouden. Om dit te doen is het in het
algemeen wenschelijk, elke bloem met haar eigen stuifmeel te bevruchten. Daartoe
worden de trossen of bloemgroepen omhuld met zakken van geprepareerd papier,
die onder den tros rondom den tak worden dichtgebonden. Insekten kunnen dan de
bloemen niet bezoeken,
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en dus geen stuifmeel van ongecontroleerde herkomst aanbrengen. Menige plant
drukt zelf haar meeldraden tegen haar stempel, en zoo dit bevruchting geeft, behoeft
zij natuurlijk verder geen hulp. Anders moeten de zakken van tijd tot tijd geopend
worden, ten behoeve eener kunstmatige bestuiving. Sommige soorten geven alleen
dan zaad, als twee individuen onderling worden bevrucht, en in dit geval krijgt men
natuurlijk meer samengestelde bewerkingen.
Onder deze voorzorgen zal men nu allereerst de verschillende vruchten op een
plant onderling moeten vergelijken. De zijtakken van verschillenden rang, de hoogere
en lagere vruchten van een tros kunnen misschien in verschillenden graad neiging
tot muteeren hebben. Kon men hieromtrent een regel vinden, dan zou de geheele
studie op dit gebied zeer vereenvoudigd kunnen worden, daar men dan voortaan bij
het zoeken naar veranderlijke soorten, zich tot de keuze van bepaalde takken en
bepaalde groepen van vruchten zou kunnen beperken.
In de tweede plaats zal men de levensomstandigheden vóór, tijdens, en na de
bevruchting kunstmatig moeten wijzigen. Hebben krachtige individuen een grooter
of wel een kleiner aantal afwijkende nakomelingen dan zwakke? Heeft de
vruchtbaarheid van den bodem op dit verschijnsel een bevorderenden dan wel een
belemmerenden invloed? Hoe gedragen zich de mest en hare afzonderlijke
bestanddeelen? Is goede verlichting gunstig of ongunstig? Kan men door snoeien
het voedsel zoo in bepaalde richtingen leiden, dat zichtbare gevolgen ontstaan? Deze
en al dergelijke vragen wijzen den weg, dien het onderzoek heeft in te slaan. Zij
leeren tevens, dat de ontdekking van een of meer nieuwe veranderlijke soorten slechts
als het uitgangspunt te beschouwen is, en dat zeer omvangrijke studiën vereischt
zullen zijn, om van die uitgangspunten uit tot belangrijke ontdekkingen te geraken.
Maar langs dezen weg zal men toch ten slotte een macht over de planten verkrijgen,
die allereerst ons in staat zal stellen, het aantal muteerende zaden belangrijk te
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vergrooten, en die het daarna mogelijk zal maken ook den omvang der mutabiliteit
te verwijden. Nieuwe en onverwachte soorten zullen dan verschijnen, en wat men
thans weet, zal blijken slechts een eerste begin te zijn van een wetenschap, die zoowel
voor de theorie als voor de praktijk geheel nieuwe gezichtspunten zal openen.
Een alzijdige en zoo volledig mogelijke kennis van het geheele verschijnsel van
het ontstaan van soorten en varïeteiten is het doel, dat in de eerste jaren behoort te
worden nagestreefd. De keus der onderzoekers, die met dit werk belast zijn, de
inrichtingen en de middelen waarover het nieuwe laboratorium beschikt, wettigen
de verwachting, dat ook hier de leer zal gelden: onvermoeide arbeid komt alles te
boven. De methoden zijn duidelijk, en zoodra dus een bruikbaar materiaal gevonden
zal zijn, moeten de wetten, die de verschijnselen beheerschen, aan het licht komen.
Om tot zulk een volledig inzicht te komen is echter nog een ander beginsel noodig.
Dit is het boekhouden. Mutatiën komen onverwacht, en wat men dan van haar weten
wil, betreft minder haar zelven dan wel hare ouders en voorouders. Deze moet men
elk afzonderlijk kennen, en een geheele stamboom moet ontworpen kunnen worden,
zoodra zulk een nieuwe soort optreedt. Van de voorouders moet steeds een volledige
beschrijving voorhanden zijn, al hunne kenmerken moeten met die van den nieuwen
vorm nauwkeurig kunnen worden vergeleken. Maar dit is nog geenszins de hoofdzaak.
Bovenal moet men ingelicht zijn, of zich kunnen inlichten omtrent hun
erfelijkheidsverschijnselen. Zijn zij in elk jaar zuiver bevrucht, en zoo het stuifmeel
van een andere plant herkomstig was, welke was deze, en welke was hare afstamming?
Hebben onder de kinderen dier voorouders reeds vroeger mutatiën plaats gevonden,
en zoo ja, hoe dikwijls en in welke richting?
Al deze zaken moeten nauwkeurig opgeteekend zijn, en daarenboven moet van
iedere individueele plant zoo veel zaad bewaard zijn, dat men den graad van
zuiverheid van hare nakomelingschap zoo noodig nog door nieuwe proeven kan
controleeren. Hiertoe moet iedere plant natuur-
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lijk een nummer hebben, aangevende het jaar en het ras, het zaaisel en het individu,
en haar zaad moet onder dit nummer worden bewaard. Goed droog bewaarde zaden
blijven vele jaren kiembaar, en kunnen dus na langen tijd nog voor het onderzoek
dienen, maar het bewaren van het zaad eischt natuurlijk bizondere inrichtingen en
voorzorgen.
Op deze wijze moet nagenoeg de geheele familie van een muteerende plant bekend
zijn, want eerst dan heeft men de gegevens in handen, om de verandering volledig
te beoordeelen. Wenschelijk is het ook, dat de cultuurvoorwaarden, de invloeden
van klimaat en weder zooveel mogelijk zijn opgeteekend, omdat uit de kennis daarvan
allicht vermoedens omtrent de oorzaak der mutatie kunnen worden afgeleid.
Elke proef moet eens een begin hebben. Men kan aanvangen met een plant of met
een groepje planten, of met eenig zaad, dat men in 't wild verzameld heeft. Omtrent
de daaraan voorafgaande geschiedenis van zulk een ras weet men in den regel niets.
De kennis der wilde Flora geeft in het algemeen enkele aanwijzingen omtrent
standvastigheid of variabiliteit; eveneens kan men nagaan of men soms een bizondere
elementaire soort als uitgangspunt heeft gekozen. Maar men zou ook toevallig een
bastaardras in handen hebben kunnen krijgen, en zoo dit voldoende constant is, is er
tegenwoordig nog geen middel om hieromtrent zekerheid te verwerven. Heeft men
een vermoeden omtrent bepaalde ouders dan zou men de kruising kunnen herhalen;
heeft men echter zulk een gissing niet, dan is het bezwaarlijk om de vraag te
beantwoorden.
En daar men niet weet, waar en wanneer een mutatie zal ontstaan, is men wel
gedwongen, om dit boekhouden op al zijn culturen en al zijn planten toe te passen,
en voor allen al datgene op te teekenen, wat men in de enkele gunstig afloopende
gevallen wenscht te weten. Hierdoor wordt het werk wel zeer omvangrijk en moeilijk,
maar toch is het de eenige weg om met voldoende zekerheid vooruit te komen.
Met al deze studiën zal dan toch volstrekt nog niet
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alles bereikt zijn. Want wat men ten slotte wenscht te weten is niet hoe soorten
ontstaan, en van welke oorzaken dit afhangt, maar hoe men kunstmatig en willekeurig
nieuwe soorten kan doen ontstaan. Zoolang men dit niet weet, staat men tegenover
alle soorten, die thans niet in een periode van onveranderlijkheid verkeeren, natuurlijk
machteloos. Alles wijst er op, dat de groote meerderheid der soorten thans standvastig
is, en dat slechts enkele veranderen. Die enkele veranderlijke kunnen ons wel als
voorbeeld en als materiaal van studie dienen, maar daarom is het ten slotte toch niet
te doen. Men moet trachten soorten, die thans reeds door bepaalde eigenschappen
nuttig zijn, op andere punten zoo veranderlijk te maken, dat zij schadelijke trekken
verliezen, of andere gunstige afwijkingen er bij krijgen. Eerst dan zal de wetenschap
der mutabiliteit ten volle aan de belangen der menschheid dienstbaar gemaakt worden;
eerst dan zal het doel van dit laboratorium in dit opzicht worden bereikt.
Wat er vereischt zal worden, om in die richting vooruit te komen, laat zich thans
nog niet voorspellen. De bizondere gevallen, die men vinden zal, moeten het uitmaken.
In zekeren zin zal het werk moeten samenvloeien met hetgeen ik zooeven geschetst
heb, en misschien geeft de voltooiïng van het een van zelf de oplossing van het
andere.
Veel, ja zeer veel is er nog te doen, en het arbeidsveld is bijna onafzienbaar. Maar
van tijd tot tijd komt een gelukkige vondst of een invallende gedachte den weg
bekorten, en daarom is er geen reden om aan een volledig slagen in niet al te langen
tijd te wanhopen.
Hoofdzaak is, dat het werk worde aangevangen, dat men voor zich zelf het te
bereiken doel nauwkeurig en zoo zorgvuldig mogelijk vaststelle, en dat alle middelen
ten dienste staan, die voor die bereiking noodig zijn.
Daarom acht ik de stichting van dit laboratorium van het allerhoogste belang.
Gedurende een halve eeuw heeft de afstammingsleer aller aandacht tot zich getrokken,
en op het gebied van stelselleer, vergelijkende morphologie en vergelijkende
ontleedkunde, vooral ook in de studie der

Onze Eeuw. Jaargang 4

393
ontwikkelingsgeschiedenis der afzonderlijke organismen, een krachtigen stoot tot
snellen vooruitgang gegeven. De experimenteele wetenschap is daarbij achter
gebleven. Nog steeds zoekt de physioloog zijn materiaal in de ervaringen van landen tuinbouw. Thans is de tijd gekomen, dat die rijke, maar steeds min of meer vage
en door twijfel omhulde bron door een andere worde vervangen. Het zuiver
proefondervindelijke onderzoek, met een volledige kennis van alles wat voor een
juiste beoordeeling der feiten noodig is, moet op den voorgrond treden. Zoo
enkelvoudig mogelijk moeten de verschijnselen worden uitgekozen en zóó geleid,
dat alle vragen kunnen worden beantwoord. Eerst dan zal de leer der erfelijkheid een
wetenschap worden, die, ontdaan van al de poëtische beschouwingen waarin zij thans
bevangen is, den waren aard van het leven in zuivere trekken aan ons openbaart.
Eerst dan zal zij de grondslag worden voor die echte poëzie en die verhevene
levensopvatting, die nu eenmaal alleen door een grondige studie der natuur kunnen
worden bereikt.
Het Carnegie-Institution te Washington heeft heden een stoot gegeven in een
richting, die niet nalaten kan spoedig in hare volle waarde erkend te worden. Dan
zal zijn voorbeeld worden gevolgd, en zullen talrijke andere gelijksoortige inrichtingen
worden gesticht. Het is het voorrecht van Amerika op deze wijze te kunnen voorgaan
en bakens te plaatsen op een gebied, waarop nog geen ander zich durft te wagen.
Moge de uitkomst bewijzen, dat hier een weg is ingeslagen, die eenmaal een roem
voor het land, en een zegen voor de geheele menschheid zal worden.
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Geestelijke machten
Indrukken, denkbeelden, vragen.
Door Prof. Dr. P.D. Chantepie de la Saussaye.
De godsdienst der wetenschap.
Bij de lange geschiedenis der betrekkingen tusschen godsdienst en wetenschap door
alle tijden heen heeft de tweede helft der negentiende eeuw enkele hoogst belangrijke
bladzijden gevoegd. En dat minder door nieuwe of diepere opvatting der vraagstukken
dan door de uitbreiding die zij hebben gekregen. Naarmate de maatschappij
ingewikkelder werd, het verkeer toenam moest wel de samenhang waarin de groote
questies staan tot allerlei zijden des levens duidelijker uitkomen. Ook werden die
vragen in woord en schrift tot steeds ruimer kringen van menschen gebracht. Lieden
die vroeger niet binnen kwamen, wanneer ernstige mannen samen spraken, werden
nu toegelaten en gingen meepraten..... of napraten. Achter de problemen van wereld
en leven, maatschappij en werk zette de massa de dommekracht van haar hartstochten
en vooroordeelen.
Men moge dit nu toejuichen of betreuren, het is een toestand waarmede men
rekening moet houden. De vraagstukken en richtingen in wezen dezelfde die ze
vroeger waren, hebben een nieuw aanzien, een andere beteekenis gekregen. Wij
kunnen niet met den ouden Rabbi uit G ü t z k o w 's Uriel Acosta zeggen: ‘Alles schon
dagewesen.’
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Dit moge waar zijn van de groote typen der beschouwingen, het is geheel onjuist
van haar invloed op het leven.
Droevig is daarbij dat de weg waarlangs hooge inzichten en vaste beginselen tot
levensmachten worden welke de scharen bewegen, veelal een weg is waarop van
hun hoogheid en vastheid zooveel te loor gaat. Een beginsel wordt een leus; een
inzicht verspreidt zich als een gerucht. Luidruchtig uit de menigte haar snel ontbrande
liefde of haat. Voor kalm overleg, voor de zoo noodige bezinning laat zij den enkelen
mensch geen tijd. Zij sleept hem mede in den machtigen stroom der zoo vaak
wisselende en plotseling omslaande stemmingen. Tusschen bedwelming en
ontgoocheling wordt het volk heen en weer geschommeld.
Het is gemakkelijk in algemeene termen over het ijdele van den volkswaan te
jammeren, ondoenlijk hem afdoende te bestrijden. Want juist daarom leidt hij de
schare op zoo gevaarlijke wegen, omdat hij vaak met zooveel echte en ware
bestanddeelen vermengd is. Waarheid en dwaling zijn soms zonderling
saamgestrengeld: de edelste eigenschappen treden in dienst van ijdelheid en leugen;
de waarheid wordt niet zelden met de verwerpelijkste bedoelingen en middelen
gediend.
Het bovenstaande moge tot inleiding strekken van een studie over een der meest
verwarrende verschijnselen die onze tijd te aanschouwen geeft. Nieuw en niet nieuw
is wat ik den Godsdienst der wetenschap noem. Overoud, gelijk ons uit een kort
historisch overzicht zal blijken, is het dat de wetenschap zich als godsdienst komt
aanmelden of een godsdienst tracht te stichten. Toch zijn de verhoudingen waarin
dit in onze dagen geschiedt nieuw. Want nooit heeft de wetenschap zoo groot een
omvang en macht verkregen in de wereld als in de laatste vijftig jaren, waarin zij
alle levensvoorwaarden heeft veranderd. Geen wonder dat zij de grenzen van haar
heerschappij vergetende er aanspraak op maakt de ware godsdienst te zijn. Onder de
Geestelijke machten in de wereld waarin wij leven treedt deze zeer sterk naar voren.
Godsdienst der wetenschap. Men zoeke achter deze be-
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naming geen waardeering, wie weet zelfs bestrijding of stille hoon; zij is de gewone
titel aan wat ik bedoel niet door tegenstanders maar door aanhangers zelf gegeven.
Enkele voorbeelden die dit staven, brengen ons meteen ons onderwerp naderbij.
In 1902 werden de werken herdrukt van zekeren J. S t r a d a , boeken die reeds
ruim een kwart eeuw ouder waren. Laat mij aan mijne lezers deze den meesten hunner
waarschijnlijk onbekende grootheid voorstellen. Zij moeten er niet gering over
denken. Hij zegt van zich zelf: ‘ce problème que seul dans l'humanité Pascal a
vaguement entrevu et sous lequel il est mort écrasé: je l'ai résolu’. Buitengewone
denkkracht schijnt mij aan deze oplossing niet besteed. ‘Les Fois sont mortes... La
religion sera science ou elle ne sera pas... Je viens d'arracher Dieu aux Fois pour le
donner à la Science’. Ziedaar vrij wel het refrein in de bijna 1000 bladzijden van het
boek waarin deze veelschrijver zijn beschouwingen heeft samengevat,1) en zich met
veel omhaal van geleerdheid niet verheft boven het peil der vulgaire vrijdenkerij.
Men meene waarlijk niet dat ik geen beteren kan noemen, of dat het een enkele
zonderling is die het rijk van den godsdienst ziet tanen voor dat der wetenschap. In
1869 schreef B u s k e n H u e t -; ik ben niet elken dag in de gelegenheid dezen
schrijver met instemming aan te halen; - een opstel2), een opstelletje eigenlijk, waarin
hij een aantal onzer eerste geleerden van dien tijd beticht niet slechts ‘den
menschelijken geest ten aanzien van het kerkgeloof te emancipeeren’, maar apostelen,
bisschoppen, pausen te worden van een nieuwen godsdienst, den ‘eeredienst der
wetenschap’, die ‘evengoed een catechismus’ er op na houdt als de oude, en ‘in naam
der tolerantie aan dezelfde onverdraagzaamheid’ zich bezondigt.

1) J. S t r a d a . Philosophie de l'impersonalisme méthodique. La religion de la science et de
l'esprit pur. Constitution scientifique de la religion. (2 vol. Nouvelle édition 1902).
2) Het kruis en de Halve Maan. Voornamelijk tegen R. D o z y gericht. Het stukje is herdrukt
in de Nalezing (1903).
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Het is opmerkelijk dat de wetenschap haar triomf niet volkomen schijnt te achten
als zij niet tevens godsdienst wordt. ‘La reine légitime du monde et de l'avenir’,
zooals Ta i n e haar eens genoemd heeft, wil priesteres zijn, of liever godin die
aanbidding ontvangt. ‘L'académie des sciences le remplaçant du pape’ (F l a u b e r t ):
eerst wanneer het zoover is zal het goed wezen.
Een der vroegste en te gelijk der beste uitdrukkingen van dezen godsdienst der
wetenschap is het boek door R e n a n in 1848 geschreven1), lang achtergehouden, na
40 jaren in 1890, toen hij met een glimlach op ‘ce vieux pourana’ terug zag, door
hem in het licht gezonden. Dat werk is doordrongen van het geloof aan de wetenschap
die niet anders is dan een godsdienst. ‘La science en effet, ne valant qu'en tant qu'elle
peut remplacer la religion’ geeft aan den mensch ‘le symbole que les religions lui
donnaient tout fait et qu'il ne peut plus accepter’. Toen schreef hij nog: ‘vivre sans
un système sur les choses, c'est ne pas vivre une vie d'homme’; ‘ce qui me semble
un monstre dans l'humanité, c'est l'indifférence et la légèreté’. Later zal hij zelf een
overtuiging het onbereikbaarste en het pikantste, het grappigste vinden dat er in de
wereld is. Toch zou ik van dezen niet slechts fijnen maar ook gecompliceerden geest
niet durven beweren dat niets van den ernst waarmede hij den godsdienst der
wetenschap had beleden hem in zijn ouderdom was bijgebleven. In elk geval: zijn
geschrift behoort onder die welke een tijdvak karakteriseeren.
Genoeg voorbeelden en aanhalingen om te doen zien van hoe groot gewicht de
godsdienst der wetenschap in onze dagen is. Tot zijn nadere kenschetsing en
beoordeeling bane een vluchtig historisch overzicht den weg.

I.
Reeds in de oude wereld heeft de wijsbegeerte dikwijls de taak van den godsdienst
overgenomen, gelijk men haar ook in

1) E. R e n a n . L'avenir de la science. Pensées du 1848 (1890).
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de dagen der Renaissance een geleerden godsdienst, docta religio, noemde. S e n e c a
ziet in de oude denkers, een S o k r a t e s , een Z e n o en anderen niet minder dan
godsdienststichters, sacrarum opinionum conditores. Aan philosophische denkbeelden
vragen de Romeinen van het einde der Republiek en 't begin van 't Keizerrijk wat de
staatsgodsdienst hun onthield: toerusting voor den strijd des levens, troost in leed,
kracht bij 't sterven. De wijsgeer wordt prediker, biechtvader, opvoeder.
Het is merkwaardig dat onder de denkers der oudheid geen in hooger mate als
godsdienststichter gold dan de materialist E p i k u r u s . Zijn school was een
broederschap die zelfs een soort van eeredienst met gedenk- en feestdagen onderhield.
De zachtzinnige wijze werd door L u c r e t i u s beschreven als een held die het monster
van het bijgeloof had geveld; maar nog grooter hulde bracht hem S e n e c a die niet
van zijn school was: zoodra hij noodig heeft uit de gemeenschap met een goed man
zedelijke kracht te putten is het de gestalte van E p i k u r u s dien hij zich voor den
geest brengt. Zoo was geen ander, behalve misschien P y t h a g o r a s , vereerd als
deze E p i k u r u s , die niet alleen in zijn wijze spreuken maar als persoonlijk voorbeeld
bleef leven. En het genoemde is het eenige niet. Nog bij den uitgang des Heidendoms
tracht het Neoplatonisme in zijn stelsel een godsdienst te scheppen.
Soortgelijke verschijnselen nu zien wij ook in de christelijke wereld. Er is evenwel
een groot verschil. Bij de oude Grieken en Romeinen was de godsdienst die de
wijsbegeerte bracht slechts bij uitzondering vijandig aan den ingestelden staatscultus:
gewoonlijk deed hij zich voor als aanvulling, verklaring, vernieuwing er van. De
wijsbegeerte trad niet als anti-religie op.
Anders is het dikwijls in de christelijk eeuwen geweest. Het Christendom heeft
een, wel mede onder den invloed der philosophische denkbeelden die in de wereld
woelen zich ontwikkelende, maar toch in haar hoofdlijnen vaste leer; de godsdienstleer
veler wijsgeeren treedt er tegenover en komt er mee in botsing. Het Christendom is
een kerk;
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de wijsgeer-leeraar vormt zijn kring daar buiten. Zoo heeft S p i n o z a een school
die men een gemeente kan noemen, waartoe ook G ö t h e behoorde, in zoover men
althans een zoo grooten geest in het gevolg van een ander kan onderbrengen. H e g e l
heeft zijn geloovigen, voor wie zijn leer de absolute waarheid is door hen fanatiek
beleden.
Curieus is dat evenals in de oudheid de schijnbaar van religie het verst verwijderde
weer 't meest een eeredienst heeft gesticht. Ik bedoel A. C o m t e , den ‘grand prêtre
de l'humanité’. Men heeft er over getwist of de eeredienst, dien hij met veel praal
van ceremoniën heeft gesticht, niet veeleer ontrouw was aan zijn positivistisch stelsel
dan een uitvloeisel er van. Het eerste is door R e n o u v i e r beweerd, het tweede door
B r u n e t i è r e uitvoerig aangetoond.1) Wat hiervan ook zij: de belijders van den
godsdienst van C o m t e bedoelen volstrekt niet zijn philosophie te verloochenen,
wier resultaten de grondslagen voor die vereering hebben geleverd.
Tot nog toe sprak ik schier uitsluitend over philisophie; zij die van haar niets willen
weten en zich verbeelden aan haar invloed te ontkomen, verheffen de uitkomsten of
methoden van wat zij ‘zuiver’ wetenschappelijk onderzoek noemen tot voorwerp
van godsdienstige vereering. De wachtwoorden die zij steeds in den mond hebben,
aan de wetenschap van den dag ontleend of aangepast, zijn tot godsdienstige
waarheden, levenswaarden gemaakt. Vooruitgang, ontwikkeling, demokratie, alles
wat met soci-begint: het duldt geen tegenspraak, wetenschappelijk staat dit alles vast;
laat ons het in godsdienstigen levensinhoud omzetten. Nu de godsdienst gevallen is
zal de wetenschap haar plaats innemen. Geen surrogaat voor het verlorene schijnt
vaster bodem, rijker oogst te beloven. De wetenschap zal de waarheid aan den dag
brengen, of heeft het reeds gedaan. Zij alleen geeft zekerheid en tevens perspectief
aan het leven. Zij is volkomen in staat in de ledige plaats te treden en voor de
verbleekte of verdwenen idealen nieuwe te schenken.

1) C h . R e n o u v i e r . Philosophie analytique de l'histoire IV 245; F. B r u n e t i è r e . La
metaphysique positiviste (R.d.2.m 1 Oct. 1902). La religion comme sociologie (R d.2.m. 15
Févr. 1903).
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Daarbij zijn er velen die zich er mede vleien dat die nieuwe idealen eigenlijk dezelfde
zijn als de oude, gezuiverd en bevestigd. In den godsdienst der wetenschap is de
oude godsdienst gelouterd en komt zijn echte kern te voorschijn.
Ik sprak straks over de wijsgeerige kringen als buiten en tegenover den godsdienst
staande; maar S p i n o z a en C o m t e en H e g e l en H u x l e y zij allen moeten dienst
doen om te bewijzen dat het echte Christendom door de ware wijsbegeerte slechts
winnen kan. Inderdaad kan men de verhouding dier denkers tot het Christendom
tweeledig beschrijven. Let bij S p i n o z a op de loochening der persoonlijkheid
zoowel van God als eigenlijk ook van den mensch: gij ziet hem als scherpen
tegenstander van het christelijk geloof. Doch hebt gij oog voor den ernst waarmede
hij al het tijdelijke verloochent, het lagere en zelfzuchtige opgeeft om te komen tot
die visie der wereld onder de gestalte der eeuwigheid: het zal u niet meer verbazen
dat S c h l e i e r m a c h e r , de kerkvader der negentiende eeuw, hem een man heeft
genoemd vol des heiligen geestes. Soortgelijk is het geval der agnostici. Onder hen
zijn er fel gebeten op het Christendom welks schadelijke zekerheid met de schare
leurt; anderen vereenzelvigen gaarne de terughouding van oordeel aangaande de
aangelegenste onderwerpen met den schroom die geloovigen tegenover het mysterie
vervult.
Doch er is meer. Niet slechts het Christendom en zekere wijsgeerige
schoolmeeningen tracht men aan elkander te passen: men erkent een wezenlijke
eenheid van onze wetenschap en de kern der godsdiensten. Onder de degelijke kenners
van het Buddhisme is R h y s D a v i d s een der zeer weinigen die er goed van spreken,
en dien lof verdient Buddha's leer volgens hem, omdat hier de eenige godsdienst is
die op positivistischen bodem staat, met de gegevens der wetenschap niet vloekt.
Alle religiën prediken geloofsstellingen die op den langen duur de voortschrijdende
wetenschap wraakt. Het Buddhisme alleen speent zich van metaphysica en
wetenschap: zelfs aangaande het wezen van den mensch verkondigt het niets, zijn
hoogste doel Nirvana
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laat het met opzet onbepaald; het ontleedt den mensch in de reeksen zijner toestanden
en functiën; de vier waarheden die het predikt zijn waarheden der ervaring en der
praktijk, die niet anders beoogen dan den weg uit het lijden te wijzen.
Schijnt men dus het Buddhisme vrij gemakkelijk met de hedendaagsche
ontwikkeling in overeenstemming te brengen, van andere godsdiensten kan men dit
niet beweren. Doch bij nadere ontleding vindt men soms ook daarin wat zich naar
de wetenschap laat ombuigen. Ik bedoel hiermede niet de cultuurwaarde die men
b.v. in den godsdienst van Zarathustra zoo breed uitmeet, maar de overeenstemming
tusschen de hoofdgedachten van een godsdienst en onze hoogste wetenschappelijke
opvattingen. Volgens J. D a r m e s t e t e r 1) is de geest van Israels profeten met hun
krachtig geloof aan den vooruitgang, dat de kern is der Messiasidee, dezelfde als de
geest der moderne wetenschap: zoo weet deze zoon van Israel de oude profeten van
zijn volk nog tot onze dagen te doen spreken van dezelfde idealen die de wetenschap
bezielen: vooruitgang en sociale rechtvaardigheid.
In de verscheidenste vormen vinden wij bij tal van schrijvers dat streven terug:
den godsdienst ontdaan van toevallige of onzuivere bestanddeelen met de wetenschap
te vereenzelvigen. Telkens blijkt daarbij dat de wetenschap de hooger hand houdt,
dat zij het is die snoeit en regelt en bepaalt. Die godsdienst der wetenschap, die bij
sommigen nog plaats laat voor zekere godsidee en onsterfelijkheidsvoorstelling2),
schijnt de rol te vervullen van den ouden ‘natuurlijken godsdienst’: doch deze erkende
veelal zijn aanvulling door de openbaring, terwijl gene zich als algenoegzaam
aanmeldt.
Over eene der nieuwste vormen van den godsdienst der wetenschap in de moderne
theosophie kan ik hier zwijgen omdat een vorig artikel in deze reeks er uitvoerig
over

1) J. D a r m e s t e t e r . Les prophètes d'Israel (1892).
2) Ik denk hierbij o.a. aan het boekje van den Amerikaan Dr. P a u l C a r u s . The religion of
science (1896).
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handelt1). Hier moet ik evenwel in herinnering brengen, dat de strekking van mijn
betoog juist was aan te toonen dat deze moderne theosophie den godsdienst geheel
als wetenschap opvat, waarbij zij aanspraak maakt op een hoogere wetenschap dan
die welke wij bezitten.
Wij zagen dus dat men in den loop der tijden op zeer verschillende wijzen een
godsdienst der wetenschap heeft opgebouwd, en dat de bewegingen in die richting
in onze dagen bijzonder sterk zijn. Het pleit der secularisatie, waardoor het leven
niet slechts van kerken maar ook van godsdienst wordt losgemaakt, heet reeds
gewonnen: en ziet, nog altijd leeft niet slechts die dood verklaarde vijand, maar blijkt
het hoe weinig men hem kwijt kan raken. En nu trekt de overwinnaar haastig het
kleed van den verslagene aan: de wetenschap wordt godsdienst. Zij blijft niet bij haar
strenge methoden en zij het ook groote toch altijd gedeeltelijke resultaten; zij belooft
aan de maatschappij en aan den enkelen mensch leiding en gezag en inhoud en doel
te geven. De wetenschappelijke resultaten worden algemeen gemaakt, of zekere
algemeene denkbeelden worden met twijfelachtig recht voor wetenschappelijke
uitkomsten verklaard: deze stelt men nu voor als aller aanneming waardig, algemeene
toepassing eischende. De godsdienst der wetenschap wint elken dag veld, hij staat
onwrikbaar vast voor een groot aantal van hen die het christelijk geloof hebben
vaarwel gezegd. Geen wonder. Want indien men de menschheid niet meer ziet onder
de leiding van een persoonlijk God, waaraan zal men haar toekomst ophangen dan
aan onze rede en haar werk, aan den vooruitgang der wetenschap?
Daarom is het een hoogst aangelegene taak deze richting te kennen en te toetsen.
Haar recht of onrecht kan men niet door een betoog uitmaken; elke levensrichting
hangt van een keus, een beslissing van den geheelen mensch af. Dit sluit evenwel
niet uit dat men de gronden van het vertrouwen in de wetenschap wikt en weegt.
Ook hierbij is altijd persoonlijke overtuiging in het spel. Dit is on-

1) In Onze Eeuw September 1903.
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vermijdelijk en waarlijk niet tot schade. Wij leeren elkander niet alleen door te
redeneeren maar ook door te getuigen, hoeveel misbruik er ook zij dat dit woord in
discrediet brengt. In dien zin vragen wij in hoever deze godsdienst der wetenschap
aan de behoeften van het hart en van het leven voldoet; onderzoek gaat hier gepaard
met toelichten van persoonlijke houding.

II.
Ik sprak straks van lieden geslingerd tusschen bedwelming en ontgoocheling. Zoo
zijn in hooge mate de kinderen dezer eeuw ten aanzien der wetenschap.
Bedwelmd, opgewonden, zwetsende hoe ver wij het in de verlichting al gebracht
hebben: ziedaar veler stemming. Doch niet aan allen brengt die dronkenschap een
schoonen droom, niet allen luisteren met welgevallen naar wat prof. v a n D i j k
onlangs zoo treffend ‘het voorname gegons van woorden als streng wetenschappelijk
en dergelijke’ heeft genoemd. Er zijn er voor wie deze idée fixe iets beklemmends
heeft; zij kunnen zich van haar niet los maken; zij kennen niets hoogers dan de
wetenschap, maar dit schijnt hen voorshands meer te drukken dan te verheffen, zij
speuren nog te weinig van de beloofde heerlijke vruchten.
Toch moeten wij erkennen dat er voor groote verwachtingen aanleiding bestond
en bestaat. Laat mij niet voor de duizendste maal wijzen op de reusachtige vorderingen
der wetenschap, haar toepassing op nijverheid en verkeer, waardoor het aanzien der
wereld en der geheele samenleving zijn veranderd. Dat die vermeerdering van kunnen
ook nieuwe bronnen van genot ontsluit en nieuwe bevrediging schenkt valt niet te
loochenen. Dit zal in de toekomst nog overvloediger blijken: dit neemt men voor
vast aan. De leiding in handen der wijsgeeren: zoo had P l a t o gedroomd; de
maatschappij geregeerd door de geleerden: ziedaar waarvan men heden den gelukstaat
verwacht.
Precies hetzelfde is dit nu wel niet; want het staat te vreezen dat de vakmannen,
de deskundigen onder hun eerste
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bestuursdaden met de geestelijken ook de wijsgeeren, of zij moesten dan sociaal
pedagogen zijn, onschadelijk zouden maken.
Zooveel is duidelijk dat ook hun heerschappij een cesaropapisme zou zijn. De
wetenschap godsdienst: dat is geestdrift en vertrouwen wekkend, volstrekte
gehoorzaamheid eischend, de levenswaarden bepalend en aan het bestaan des
menschen inhoud gevend.
Wij moeten niet voorbijzien dat inderdaad voor de wetenschap deze hooge plaats
wordt opgeëischt. Sedert de achttiende eeuw dateert die strijd dien zij tegen het
positieve Christendom aanbindt, maar alleen aanbinden kan door zelve godsdienst
te worden. De denkbeelden die in de Revolutie tot daden zijn geworden, werden als
godsdienst beleden; niemand heeft dat wel onder scherper licht doen zien dan Ta i n e .
Nog heden duurt hetzelfde voort. De leus: verlichting tegen vooroordeel, moge in
haar achttiendeeuwschen vorm uit de mode wezen; de waan dat wetenschap de
waarheid voortbrengt en een tijdvak van geluk voorbereidt leeft weer op. Waren
maar eerst de machten der duisternis gefnuikt! Had men overal een Jacobijnsche
regeering als in Frankrijk, om flink opruiming te houden!
Goedig verbaast men er zich over dat de menschheid zoovele eeuwen het zonder
de wetenschap heeft kunnen stellen, of althans van haar licht slechts verspreide stralen
opvangen. Nu de negentiende eeuw haar eindelijk heeft ontdekt is er ook haast bij
haar algemeene toepassing. Ziedaar waarom men met zoo onstuimige drift op de
oude taaie vooroordeelen lostrekt.
Uit dien strijd treden gansch nieuwe verhoudingen te voorschijn en nieuwe mannen
met nieuwe eischen. De artsen, de sociologen, de pedagogen zijn de priesters van
den godsdienst der wetenschap, om van de geleerden en professoren als hoogepriesters
niet te spreken.
Men zal mij te gemoet voeren dat er in het optreden der genoemde groepen van
voorgangers niets priesterlijks is. Zij leiden, zij raden, zij leeren. Misschien, ja stellig
zouden zij meer invloed en macht wenschen: ‘les médecins devraient être des
magistrats, afin qu'ils puissent forcer’
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(R a s p a i l ): maar ook dit is nog iets anders als religie. Het is echter naar ik meen,
niet moeilijk aan te toonen dat wij hier van de wezenlijke bestanddeelen eener religie
aantreffen.
Het verst schijnt dit te liggen bij de geneesheeren die zichzelf voor materialisten
verklaren. Vóór mij ligt het boekje waarin prof. T r e u b 1) over sexueele vraagstukken
handelt, en waarvan reeds het tweede duizendtal exemplaren in handen is, bij welk
getal wij kunnen voegen de velen die de toespraken hebben gehoord of elders gelezen.
Ik bedoel allerminst aan de ernstige bedoeling van een dergelijk geschrift te tornen;
ik ben er even ver van verwijderd het met een enkel epitheton op zijde te schuiven
als over den medischen inhoud er van de waardelooze opmerkingen van een dilettant
ten beste te geven. Het heeft mij getroffen dat de schrijver er op uit is de godsdienstige
en zedelijke bezwaren tegen het Neo-malthusianisme ingebracht met billijkheid te
wegen. Tevens evenwel zag ik met verbazing hoe weinig begrip hij van die bezwaren
heeft. Hoe is het mogelijk te meenen dat de godsdienstige bezwaren alleen liggen in
een tekst van den Bijbel of den Talmud, en niet in een geheele levensopvatting? En
hoe gemakkelijk laten zich zedelijke tegenwerpingen verwijderen, wanneer men te
voren een definitie geeft van zedelijkheid waarbij zij van zelf wegvallen, gelijk hier
p. 79 geschiedt. ‘Immoreel (zegt de schrijver) moet m.i. elke zoo-danige handeling
heeten waardoor, onmiddellijk of in de toekomst, aan een ander eenig kwaad wordt
berokkend’; moreel is dat wat iemand genot of voordeel verschaft. Heeft de schrijver
geen besef dat deze ‘maatstaf van moreel en immoreel’ lang niet de algemeen geldige
is, en - hem zijn pleit al te gemakkelijk doet winnen? In de economische gronden
heeft hij blijkbaar meer inzicht. Doorgaande is in deze bladzijden de geneesheer, de
deskundige aan het woord, en het is opmerkelijk hoe veel onder zijn zeggenschap
valt, of liever hoe weinig er buiten ligt.

1) Prof. Dr. H. T r e u b . Verspreide opstellen 2e-duizend 1904.

Onze Eeuw. Jaargang 4

406
Het is nog niet zoo lang geleden dat in de Europeesche litteratuur de mode heerschte
het souvereine recht van hartstocht te bepleiten tegenover een tyrannieke zedewet,
als conventioneel gebrandmerkt. Nu zal het inzicht in de natuurwetten, of liever het
verstandig overwegen van de gevolgen die haar veronachtzamen meebrengt, ons
leven moeten besturen. Zijn het niet godsdienstige conflicten, immers zulke die over
absolute levenswaarden handelen, die hier worden uitgevochten? De orakels van den
arts eischen de volstrekte gehoorzaamheid waarop gisteren die van den priester
aanspraak maakten.
Duidelijker nog treedt het karakter van godsdienst naar voren in de nieuwere
sociologie. Men hoort vaak beweren dat de sociale vragen in den grond moreele zijn;
tegenwoordig nog meer dat de moreele niet anders dan sociale zijn. Het is zeer ernstig
gemeend dat men Maatschappij al meer met een hoofdletter gaat schrijven; immers
in de samenleving is de bron van alle rechten en goederen en gevoelens voor den
mensch. Met een zeker mystiek waas en godsdienstig gevoel spreekt men over de
Gemeenschap, de nieuwe Civitas Dei.1) Hier ontbreekt van de religie noch het dogma,
noch de broederschap, noch de toekomstdroom; en over dit alles heeft de wetenschap
te gebieden, ja zij is de eigenlijk drijvende en scheppende kracht.
Eindelijk de schoolmeester. Zooals wij weten heeft hij den slag van Sedan
gewonnen, en sedert 1870 is zijn macht nog sterk toegenomen, in en buiten de school,
b.v. bij de stembus. Het bijgeloof door B e e t s zoo aardig in zijn versje Schoolverzuim
gehekeld laat zich in eenige stellingen ontleden: opvoeding bestaat in het aanbrengen
van kennis; de pedagogiek en de kinderpsychologie zijn ‘zuivere’ wetenschappen;
ten slotte: wetenschap kan leven voortbrengen. Stond nu maar de Hoogeschool pal
om tegen zulke schadelijke dwalingen te waarschuwen! Maar: wie

1) Mr. H.P.G. Q u a c k . Uit den kring der gemeenschap, passim, men zie o.a. p. 26.

Onze Eeuw. Jaargang 4

407
zal ontkennen dat er maar al te ruim stof is voor Vota Academica.1)
Ik sprak daar van ‘zuivere’ wetenschap, en het speelde mij voor den geest dat veel
van wat heden als zoodanig wil gelden stellig door P l a t o tot de kunsten zou gerekend
zijn, al behoeft men nog niet de wetenschappelijke bestanddeelen in deze kunsten te
miskennen, ja al mag dit niet. Zou dit niet met de zooeven genoemde pedagogiek
het geval zijn? Is niet van ouds ook de medische praktijk voor een kunst doorgegaan,
al schijnt B o e r h a a v e , naar ik hoor, wel iets geweten te hebben van het belang der
natuurstudie voor den geneesheer? Ja, zelfs de geschiedenis, die het strengste
bronnenonderzoek eischt, heeft er geen voordeel van als ‘zuivere’ wetenschap te
gelden, indien dit althans beteekent dat zij haar beschouwingen en terminologie liefst
ontleenen moet aan die vakken die het minst met historie te maken hebben.
Bij dit alles is het mijn bedoeling geenszins op de wetenschap af te dingen. De
brave burger die verschrikt door al het nieuwe uitriep: ‘bon Dien rendez nous le
chaos!’ is mijn ideaal niet. Zwak is de houding van vrees altijd, en de poging om de
wetenschap half om te buigen naar, half te beperken door persoonlijke wenschen
belooft geen baat. Zoo doen zij die tot de neo-malthusianen zeggen: gij kondt wel
gelijk hebben, maar er zijn toch nog rechten van gevoel. Of tot hen die nieuwe
grondslagen voor de maatschappij willen leggen: er is veel goeds in, maar ook het
bestaande heeft nog zeker recht. Zulke slappe halfheid doet geen kracht. Wij moeten
bepalen welke die rechten en grenzen zijn. Maar vooraf is het zeer noodig in te zien
dat wat zich zoo luidruchtig als resultaat van onderzoek bij ons aanmeldt dit
gemeenlijk niet is; integendeel een nieuwe of oude godsdienst opgesierd met wat
plunje der nieuwste wetenschap.
Zoo begrens ik de studie niet door de instellingen en

1) Dat ik hier op de voortreffelijke reeds boven geciteerde Vota Academica van prof. dr. I s .
v a n D i j k (I 1904) zinspeel, behoeft wel niet gezegd te worden.
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leerstellingen van het geloof; maar ik erken dat, waar het de levenswaarden betreft,
niet wetenschap tegenover geloof, maar godsdienst tegenover godsdienst staat: de
godsdienst der wetenschap tegenover het Christendom.
Dat de eerste te kort moet schieten wijl hij op illusiën berust die, al zijn zij wijd,
verbreid niettemin illusiën blijven kan ik met enkele eenvoudige overwegingen
staven. De wetenschap is niet, is nooit voltooid; zelfs klinkt als hoogste toon in het
loflied te harer eer dat zij eindeloos voortschrijdt. Nu kan natuurlijk het tegenwoordig
geslacht slechts gebruik maken van wat heden bekend is. Kan men dit nu als voor
goed vaststaande, als het wezenlijke aanmerken, en als voldoende om aan de
maatschappij en het persoonlijk leven stuur te geven? Men meent het en handelt naar
die overtuiging. Wie H a e c k e l , wie S p e n c e r leest; ik kan er nog wel een dozijn
schrijvers bij noemen; krijgt den indruk dat de wetenschap in haar tegenwoordigen
stand alleszins een afgeronde wereld- en levensbeschouwing aanbiedt. Het is van
groot gewicht in te zien dat dit een waan is. Men spreekt van de wetenschap in haar
tijdperk van wording en gisting alsof zij voltooid ware. Haar met haar groote, toch
altijd betrekkelijke uitkomsten laat men orakelen met gezag, volstrekte eischen stellen,
beloften des levens schenken. Dat haar dit niet past in haar onvolkomen staat moet
elk nuchter denker inzien1).
Schijn ik niet te veel te bewijzen, aan de wetenschap omdat zij nog niet alles weet
het recht te ontzeggen dat wat zij weet nu ook gelde? Hierop antwoord ik, dat ik
geenszins voorbij zie dat ook voor een godsdienstige beschouwing de feiten en
gronden, de onderzoekingen en ontdekkingen der wetenschap van groote beteekenis
zijn. Onverschilligheid voor waarheid in eenigen vorm, verwerpen van de tucht van
het nadenken: het heeft nooit eenigen godsdienst tot voordeel gestrekt, het is heden
opnieuw een groot gevaar.
Maar ik wil uit tweeërlei oogpunt de beperktheid der

1) Ik beroep mij hier op L a n d . Inleiding tot de wijsbegeerte, die niet moede wordt dit telkens
in het licht te stellen.
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‘zuivere’ wetenschap doen zien. Vooreerst is het onjuist dat uit de wetenschappelijke
stof noodzakelijk deze of die wereldbeschouwing en geen andere volgt. Positivisten,
materialisten, pantheïsten, theïsten: zij allen maken van wat de wetenschap levert
gebruik, met min of meer volledigheid, behendigheid, recht; uitsluitend beslag op
de wetenschap kan geen stelsel, hetzij godsdienstig of ongodsdienstig leggen. Niet
onnut, ja van groote beteekenis, kan het zijn, dat in afweer of in positieve uiteenzetting
zeker geloof zijn wetenschappelijk karakter bepleit, dat wil dan zeggen doe uitkomen
dat zijn verbond met de wetenschap een vruchtbaar verbond, geen hybridische
samenvoeging is: waarheid blijft dat de godsdienst zijn eigen leven heeft, dat niet
uit de wetenschap voortkomt. Zelfs de wijsbegeerte, die de kroon is der wetenschap,
vindt de beginselen voor haar wereldbeschouwing en levensleer elders dan bij de
‘zuivere’ wetenschap. Geen wetenschap is bij machte de groote raadselen van wereld
en leven op te lossen. Op de vragen wat leven en dood zijn, welke de inhoud en welk
het doel van ons bestaan heeft zij geen antwoord. Zal zij ons doen gelooven dat die
vragen ons niet aangaan? Ons verbieden er ons mede bezig te houden? Of ons een
antwoord geven dat ons nooit bevredigen kan, omdat zij inderdaad in dezen onbevoegd
is? Zij doet beurtelings het een en het ander. Daarmede valt zij evenwel buiten haar
rol. Laat mij het zeggen in de woorden van een man wiens gezegden dikwijls treffend
juist zijn al zijn zij dan ook geestig. ‘Zwei Dinge können wir nie ganz verstehen; das
All und uns selbst. Die erreichbaren Objecte alles Wissens liegen nur zwischen diesen
Beiden, und eben das ist der Grund, weshalb wir in unserem Wissen allein keine
Beruhigung zu finden vermögen. Denn da jedes ernstere Nachdenken zu der Frage
führt: in welcher Verbindung der betreffende Gegenstand mit dem Ganzen und mit
uns selbst stehe? muss natürlich all unser Wissen in Zweifel oder Glauben auslaufen’1).

1) J. Freiherr Vo n E ö t v ö s Gedanken p. 135.
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Dat een stelsel van wereldbeschouwing en van levensleer wetenschappelijk in elkander
gezet kan en moet worden, mag ons niet doen voorbijzien, dat de keus des harten
die tot het aanhangen van en het leven in dat stelsel dringt, de emoties en wilsdaden
die op den bodem er van liggen niet uit onderzoek en nadenken voortkomen, zoodra
zulk een stelsel met volstrekte eischen aankomt is het een godsdienst geworden. De
zaak is veel minder eenvoudig dan de oppervlakkige schare der halfbeschaafden
meent. Zij denken dat de modewoorden: evolutie, socialisme wetenschappelijke
resultaten zijn die vaststaan. Zij weten niet van den onbewusten drang en de bewuste
keus die ons leven bepalen. Wat ons levensbeginsel zijn zal: de genade Gods, dan
wel de algemeene welvaart, dan wel het eigen genot: kan de wetenschap het uitmaken?
Egoïsme is evenzeer of evenmin wetenschappelijk te verdedigen als altruïsme.
Wanneer het Darwinisme een grondwet is der wereld, komt dan niet het kweeken
van machtige wilskracht bij enkele heerschers beter met de wetenschap overeen dan
het luttel verhoogen van een middelmatig peil van welvaart en ontwikkeling?
Doch er is nog iets anders. Wie wetenschap zegt spreekt over de rede. Rede in de
wereld, en harmonie tusschen die rede buiten ons en de rede in ons te erkennen:
ziedaar het zoeken naar waarheid. En de wetenschap gelooft daaraan; het vertrouwen
op de rede: deze erfenis van de sokratischplatonische wijsbegeerte laat de menschheid
zich niet ontrooven. Hier schijnt zelfs de wetenschap den godsdienst zeer nabij te
komen, daar de rede toch wel onze leidsvrouw moet zijn en ons gedrag regelen.
Intusschen is er wat buiten en boven de rede ligt en zelfs tegen haar indruischt; en
wij kunnen waarlijk niet zeggen dat wij met deze gebieden niet te maken hebben.
Goedige dwazen en ingebeelde gekken hebben van ouds het daarmede zeer licht
opgenomen: de rede verjaagt den droom van het bovennatuurlijke en de verlichting
behaalt een gemakkelijken triomf op wat nog K a n t het radikaal booze heeft
genoemd. Dat heeft P l a t o beter geweten, die misschien ook daarom de
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grootste onder de denkers is, omdat hij terwijl hij de heerschappij der rede vestigde
te gelijk een open oog had voor al de onredelijke machten in het leven. In den loop
zijner ontwikkeling heeft P l a t o zelfs gebroken met de grondstelling van S o k r a t e s
dat kennis deugd is: hij heeft het onherleidbare, onoverwinnelijke van het kwaad
erkend en de onmacht der rede daartegenover beleden. Doch niet slechts voor het
geen tegen de rede opstaat had hij een open oog; hij zag ook dat al is het samenstel
des Heelals redelijk onze rede niet het eenig orgaan is dat ons tot kennis leidt; ook
herinnering aan een vorig bestaan en liefde (eros) en zelfs razernij hebben daarbij
groote beteekenis; de vraag naar het verband tusschen ons redelijk denken en dit
onredelijke in ons is nauwelijks aangeroerd.
Zoo is het ons van onderscheidene kanten komende gebleken dat de wetenschap
haar aanspraak om godsdienst te zijn niet kan goed maken. Zij die haar daarvoor
nemen moeten bedrogen uitkomen,
Dat dit zoo is blijkt reeds nu in het gevoel van teleurstelling in breede kringen ten
aanzien der wetenschap heerschende. Trouwens is dit gevoel niet van vandaag of
gisteren. G ö t h e , in wiens Faust zoo heel veel staat van wat de geheele negentiende
eeuw bewogen heeft en ons nog beroert, voert Faust met een klacht over zijn mislukt
leven ten tooneele. Hij heeft al wat de wetenschap schenken kan bereikt en genoten,
maar
Dafür ist mir auch alle Freud' entrissen;
Bilde mir nicht ein, was Rechts zu wissen,
Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren
Die Menschen zu bessern und zu bekehren.

Een leus voor die teleurstelling is onwillekeurig gegeven door B r u n e t i è r e in het
artikel dat hij voor een tiental jaren schreef ‘après une visite au Vatican’ en waarin
hij over een bankroet of failliet der wetenschap sprak. Het nieuwe idee, immers het
nieuwe woord, baarde heel wat opzien en wekte luidruchtige verontwaardiging. Men
hield een banket in majorem scientiae gloriam en men leverde de dwaaste
weerleggingen: in eene er van heb ik gelezen
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dat wij het aan de wetenschap alleen dank weten dat onze zedelijkheid die der
prehistorische Troglodyten overtreft1). Dit alles ging geheel om buiten de bedoeling
van B r u n e t i è r e . Het staat toch duidelijk in zijn stuk, dat hij geen van de wettig
verworven resultaten der wetenschap wraakt en in 't geheel niet afdingt op de
onderzoekingen der geleerden. ‘Evidemment (zoo schrijft hij) nous ne sacrifierons
ni la science, et encore bien moins l'indépendance de notre pensée’. Men moet al
heel weinig van dezen schrijver gelezen hebben om er aan te twijfelen dat hij dit
oprecht meent en in al zijn arbeid gestand doet. Maar: hij gaat uit van een feit: ‘la
science a perdu son prestige, et la Religion a reconquis une partie du sien’. In breede
kringen heeft het vertrouwen op de wetenschap schipbreuk geleden. Men mag haar
zelve hierom niet smaden; maar alleen tot het besluit komen dat men verkeerde
verwachtingen van haar koesterde. Haar onderzoek heeft groote beteekenis; maar
zij heeft de scharen niet gelukkig gemaakt en de harten niet getroost. Waarom moest
men dit ook aan haar vragen? Dit kon niet anders dan op een bankroet uitloopen,
niet van den wetenschappelijken arbeid maar van den godsdienst dien men op haar
had gebouwd.
Deze godsdienst moest ook daarom failliet worden omdat hij niet populair kan
zijn. Wetenschap is nooit populair. Godsdienst moet en kan tot aller hart spreken;
wetenschap is een zaak der beste hoofden. Maakt men nu van die wetenschap een
godsdienst dan gaat men haar populair maken, en wel op tweeërlei wijze. Men deelt
haar resultaten mede aan hoofden die niet de beste zijn, aan lieden die ze niet kunnen
beoordeelen, zelfs eigenlijk niet vatten, want zij begrijpen noch de wegen die tot die
uitkomsten hebben geleid noch de begrenzing en de beteekenis dier uitkomsten zelf.
Zij worden dus in een waan van kennis gevoed die niet dan schadelijk kan zijn. Wij
zien wel ernstige menschen voor deze volksontwikkeling dweepen; maar nog grooter
is het getal van hen die er het ijdele van inzien of er ont-

1) Zoo zekere C h . R i c h e t in de Revue scientifique, vertaald in de Wetensch. Bladen. Mei
1895.
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goocheld van terugkomen. Veel doeltreffender is dan ook de tweede vorm waarin
de wetenschap populair gemaakt wordt, nml. door klinkende leuzen met het gezag
der wetenschap omkleed aan het volk op te leggen en aan de vereering der schare
aan te bieden. Heden ten dage verbindt men veelal de twee methodes. De gebrekkige
brokjes van gepopulariseerde kennis worden als heilige waarheden den menschen
medegedeeld; wie ze durft aanranden, b.v. den vooruitgang beknibbelen, is een
lasteraar van het heilige.
Dat in weerwil van teleurstellingen en leemten de godsdienst der wetenschap zoo
machtig is, verklaren wij hoofdzakelijk uit veler afkeer van kerk en Christendom.
De godsdienst der wetenschap is de sterkste, de noodige stormram tegen het
Christendom. Het Christendom is gevallen, - God is dood: die stellingen gaan als
onomstootelijk voorop. En nu dit zoo is.... ja nu blijft: de godsdienst der wetenschap.
Ook op het gebied der fraaie letteren vinden wij veel dat het gezegde bevestigt of
toelicht. In romans, gedichten, tooneelstukken, overal ontmoeten wij de problemen
en resultaten der wetenschap: de wetenschappelijke psychologie en de leuzen van
den dag. Z o l a 's reeks der Rougon-Macquart wil de natuurlijke geschiedenis leveren
van een familie onder het tweede keizerrijk; op de verschillende toestanden en
verhoudingen is de wetenschappelijke observatie toegepast, nauwkeurig, volledig,
gespeend aan zedelijk oordeel; met de personen worden als het ware proeven genomen
alsof het stoffen waren wier werkingen, afstooting, verbinding men waarneemt.
Zoo zijn in tal van verdichte verhalen rassentheorie, herediteit, afhankelijkheid
van afstamming en omgeving schering en inslag. De litteratuur vergeet den mensch,
verliest de menschen uit het oog om alleen te zien de gevallen van psychologische
pathologie. In dien zin zijn ongetwijfeld Madame Bovary en Eline Vere waar; maar
het is niet de levenswaarheid van Phèdre of Othello. Hoe lang zou de lijst zijn der
nieuwere schrijvers aan wier werken ik het gezegde zou
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kunnen staven: F l a u b e r t , B a l z a c , C o u p e r u s , I b s e n en vele, vele anderen.
Ook in de wijze waarin de kunst het verleden levend tracht te maken komt dit sterk
uit. Vroeger, in de dagen van Ivanhoe of van Romola, stelde de fantazie door studie
gevoed dat verleden aanschouwelijk voor, en blies de eigen ervaring van den dichter
het leven in de gestalten. Tegenwoordig is het onderzoek veel omslachtiger geworden:
met angstvallige nauwkeurigheid worden de bijzonderheden beschreven, maar de
personen zijn dragers van de modetheoriën en de heerschende richtingen ouzer dagen.
In Egyptisch gewaad en decor verplaatst een roman van E b e r s ons midden in den
Duitschen Kultur-kampf. Onlangs las ik het veelgeprezen boek van M e r é j k o w s k i
La résurrection des Dieux met bewondering voor de kennis der Italiaansche
Renaissance en het talent waarmede die Sforza's en Borgia's en zoovele anderen zijn
geteekend. Maar spookt hier niet het probleem der persoonlijkheid zooals het in de
eeuw van N i e t z s c h e wordt gesteld? En is de ziel van den hoofdpersoon,
L e o n a r d o d a V i n c i niet met moderne formules opgebouwd? Men zegge niet
dat dit onvermijdelijk is. Ik denk aan het drama van G ö t h e dat eveneens in het
Italie der Renaissance speelt. Ook hier zijn het ongetwijfeld eigen ervaringen en
gevoelens des dichters die zijn personen bezielen. Maar het zijn niet de afgetrokken
formules en problemen van den tijd. Vandaar dat wij in 't meest sententieuse drama
van G ö t h e , wat Tasso buiten kijf is, meer levenswarmte gevoelen dan daar waar
de kunst het artistiek geweven kleed bereidt dat der wetenschap wordt omgehangen.
Ook onze nieuwere Hollandsche litteratuur staat in het teeken der wetenschap.
Dat die overheerschende invloed is een verstijvende, verkillende adem, dat het tot
ware mystiek niet komen kan omdat een materialistische beschouwing naar beneden
trekt: dit meen ik vroeger bij onze jongere dichters te hebben aangewezen1).

1) In een voordracht over het mystieke in onze nieuwste letteren gehouden op de jaarvergadering
van de Maatschappij der Nederl. Letterk. en in de Handelingen en Mededeelingen dier
Maatschappij van 1899-1900 te vinden.
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Zou niet hier tevens de oorzaak liggen dat zoovelen in theorie en praktijk in de kunst
alles hechten aan den vorm? Zij missen inhoud. Omdat de groote gedachten hun
ontoegankelijk zijn waarvan de kunst leven moet, smalen zij op gedachten. Zoodra
zij iets prediken is het materialisme of socialisme; maar velen willen voorhands ten
minste niet prediken.
In de letteren is er in Europa tegenwoordig geen groote kunst. Niet alleen het
groote ontbreekt maar ook het frissche. Telkens wenden wij ons af omdat wij op een
jong gelaat een grijns zien of strakheid in plaats van eigen waar leven. Er wordt heel
wat knap werk geleverd, waar heel wat studie en heel wat prediking, in verschillenden
zin, in zit; maar waar is het onbezette gemoed, dat blij kan zijn ook al heeft het de
diepte en de duisternis gezien?
Daarom kunnen wij ons verheugen over den rechtmatigen opgang dien de beste
boeken van S e l m a L a g e r l ö f maken, goddank, aan wetenschap geheel vreemd.
Hier is een rijke en reine fantazie die haar beelden toovert; hier geeft geestelijk leven
den inhoud, evenwel niet zoo dat beeld en inhoud zonder en buiten elkander zijn,
juist de onmogelijkheid om ze van elkander te scheiden brengt menigen lezer in
verwarring. Maar de wetenschappelijke mensch vraagt of er niet heel wat interessante
folklore zou zitten in Gösta Berling. Inderdaad. Men zoeke.

III.
Maar is toch de wetenschap, niet die van dezen of genen tijd maar die aller eeuwen,
niet in haar wezen godsdienst? Of is er tusschen haar en den godsdienst een zoo groot
verschil dat de eene niet tot de andere is te herleiden? Ziedaar vragen die nog onze
aandacht eischen.
Allereerst moet ik hun te woord staan die wel willen afzien van de tijdelijke
uitkomsten der studie en niet deze maar den geest der wetenschap, den geest van
onvermoeid
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onderzoek, van onomkoopbaren waarheidszin tot een godsdienst verheffen, die
‘considèrent comme divine la recherche elle même, l'ascension continuel de l'esprit
vers la lumière’ (A. S a b a t i e r ). Leeft niet de wetenschap van die onbaatzuchtige
waarheidsliefde, die de hoogste toewijding meebrengt? heeft zij niet haar martelaren,
een S o k r a t e s , een G a l i l e i met de vele vergetenen die haar niet minder dan deze
grooten hun leven hebben geofferd? verdient zij dus niet ten volle een godsdienst te
heeten?
Het moest onnoodig wezen, doch het blijft gewenscht, dat zij die den godsdienst
der wetenschap bestrijden betuigen dat zij den waarheidszin noch miskennen, noch
fnuiken, noch begrenzen willen. De onoprechten die tegen overtuiging spreken en
handelen, de lichtzinnigen die waarheid schuwen of er mee spelen, de oneerlijken
die met sofistisch redeneeren de waarheid ombuigen naar vooroordeel: tegenover
hen allen stellen wij het platonische; eerst de waarheid. Maar indien dit zoo is en er
niets boven waarheid gaat, is dan wetenschap niet het hoogste, ja de ware godsdienst?
Laat ons onderscheiden. Iets anders is het te zeggen: de wetenschap leeft van dien
waarheidszin dien wij niet mogen verkrachten; iets anders: de wetenschap is de
eenige weg om waarheid, de ware weg om de volle waarheid te vinden. Men doet
dikwijls alsof de wetenschap waarheid schept, maakt, fabriceert. In dat geval, en ook
alleen in dat geval is zij onze godin, onze leidsvrouw. Doch bezit zij den sleutel tot
het rijk der waarheid? Wij zagen reeds dat zij haar grenzen heeft waar de groote
levensvragen beginnen.
Waarheidsliefde de ware godsdienst: zij kan dit slechts zijn in zoover zij werkelijk
tot het bezit van waarheid voert. Niet louter formeel dus; wij kunnen nu eenmaal niet
afzien van den inhoud, niet in het zoeken en streven bevrediging vinden. Op de keper
beschouwd is het tot walgens toe herhaalde woord van L e s s i n g , dat nog hier en
daar op moderne kansels slingert, een dwaasheid. Godsdienst is nu eenmaal geen
zoeken, hij is een bezit of hij is niet: gelijk

Onze Eeuw. Jaargang 4

417
voor enkele jaren zoo treffend is herinnerd door een der voormannen van de Engelsche
Unitariërs1).
Dat de wetenschap geen godsdienst ooit worden kan ligt in het wezen der religie
zelf. ‘Hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, en in het hart
des menschen niet is opgeklommen, heeft God bereid dengenen die hem liefhebben’2).
Daarvan spreekt en leeft de godsdienst. De wetenschap weet er niets van. Zij is tot
deze wereld beperkt. De godsdienst, elke godsdienst leeft in het bovennatuurlijke,
anders is hij geen godsdienst.
Hier ontmoeten wij die beweging in het Protestantisme, noem haar de moderne
of de unitarische, die luide den val van het supranaturalisme predikt. Dat deze
modernen het geloof aan het bovennatuurlijke voor de wetenschap prijsgeven, het
is in hun schatting geen offer maar een bevrijding geweest; eerst nu blinkt de
godsdienst in zijn waren luister en zijn zij verlost van de ‘duplicité morale’: school
en kerk zijn verzoend. Intusschen is het allerminst hun bedoeling de zelfstandigheid
van den godsdienst te miskennen of hem door de wetenschap te vervangen: J.
R é v i l l e , wiens onlangs verschenen boekje3) wel niet onverdeelde maar toch vrij
algemeene instemming vond onder zijn geestverwanten, laat volstrekt niet zijn
‘protestantisme libéral’ in de wetenschap opgaan.
Den kring, wier woordvoerder J. R é v i l l e is ook ten onzent, bedoel ik dus
volstrekt niet met mijn bestrijding van den godsdienst der wetenschap. Niet alleen
treft die polemiek de modernen niet; wat meer is, met haar strekking moeten zij
instemmen. Wel erkennen zij het bovennatuurlijke niet; maar die tegenspraak, gelijk
trouwens de overeenstemming van den modernen godsdienst met de wetenschap,
berust op 't geen met eenigszins andere toepassing B r u n e t i è r e onlangs een
‘facheuse équivoque’

1) P h .H. W i c k s t e e d , The religion of time and the religion of eternity 1899.
2) I Kor. II:9.
3) J. R é v i l l e . Le protestantisme libéral 1903, ook in 't Hollandsch vertaald.

Onze Eeuw. Jaargang 4

418
heeft genoemd1). Het blijkt reeds dat de meeste vertegenwoordigers der wetenschap
met den modernen godsdienst nog minder vrede hebben dan met den ouden. Geen
wonder. Immers al tracht men nog zoo zeer een ‘Religion innerhalb der Grenzen der
blossen Vernunft’ te vormen, het bovennatuurlijke verwijdert men er niet uit. Is de
moderne prediking die pal staat op het geloof aan God en de volstrekte zedewet niet
evenzeer doortrokken van dogmen over het bovennatuurlijke als de orthodoxe die
put uit Gods bijzondere openbaring? Is de opstanding van Jezus meer met de
natuurwetten in strijd dan de kategorische imperatief met de empirische psychologie?
A. P i e r s o n heeft het eens terecht gezegd: de bede om een rein hart is even
supranaturalistisch als die om herstel van een kranke. Evenmin als rechtzinnigen
willen modern geloovigen de oogenblikkelijke uitkomsten der studie of zelfs de
wetenschap zelve die immers binnen deze aardsche sfeer blijft, tot godsdienst
verheffen2). Ik weet wel dat vele modernen soms spreken alsof van de wetenschap
de uitgangen des levens zijn; maar voor deze verkeering der waarheid is de geheele
richting niet aansprakelijk. Het is eigenaardig dat juist zij het bewijs levert dat het
bovennatuurlijke, met zoo uitbundige liederen uitgeworpen, toch terugkeert; usque
recurrit; de godsdienst kan het niet ontberen.
Reikt dus geen wetenschap tot die waarheid waarvan de godsdienst leeft, wij
kunnen de vraag omkeeren en zien of toch uit de studeerkamer of het laboratorium
niet zulk een waarheid komt die wij kunnen aanbidden. Ik sla de dialogues
philosophiques van R e n a n op, laat ter zijde de ‘probabilités’ en de ‘rêves’ die
natuurlijk ons niet kunnen

1) B r u n e t i è r e . La facheuse équivoque, tegen A. S a b a t i e r . Les religions d'autorité et la
religion de l'esprit (Revue des 2 mondes 15 Nov. 1903). Het misverstand waarover hij spreekt
is dat men den geestelijken godsdienst overhoudt door de enkele godsdiensten van hun
bepaalden, supranatureelen inhoud te ontledigen.
2) Het bovenstaande was reeds geschreven toen ik soortgelijke uiteenzettingen met instemming
las in het belangrijk geschrift van Prof. Dr. H. B a v i n c k . Christelijke wetenschap, o.a. p.
28 vlg. 75 vlg. Hij brengt hetzelfde woord van P i e r s o n in herinnering als ik.

Onze Eeuw. Jaargang 4

419
dienen en vraag met groote belangstelling op welke ‘certitudes’ wij staat kunnen
maken. Het zijn er maar twee, en de eerste moeten wij als louter negatief ter zijde
laten: dat geen ‘volonté particulière supérieure à celle de l'homme’ in de wereld zou
werken. Rest ons de tweede, die een zeker wereldproces erkent, een vooruitgang,
waarvan de duidelijker beschrijving en bepaling onder de waarschijnlijkheden of
droomen valt. Dit komt dus neer op de eenheid van een wereld waarvan wij het
wezen, van een ontwikkeling waarvan wij het doel niet kennen. Is dit nu een waarheid
die ooit beginsel of voorwerp van godsdienst zijn kan?
Men zal mij te gemoet voeren dat ik mij de taak te gemakkelijk maak door bij
R e n a n , den beminnelijken scepticus, aan te kloppen. Doch ik vraag: weet iemand
iets meer te geven in naam der wetenschap dan de erkenning van de eenheid der
wereld? Zelfs zou ik, verder gaande, kunnen vragen: is deze erkenning zelve uitkomst
der wetenschap of een der algemeene onderstellingen, postulaten, die wij bij haar
beoefening medebrengen?
Dit onherleidbare van wetenschap tot godsdienst bestaat dus niet, gelijk men al te
vaak meent, daarin dat beider stellingen of leeringen met elkander in botsing komen,
maar in het verschil van beider wezen, zoowel van de soort van waarheid als van de
wegen waarop zij die vinden of erkennen. Aanrakingen noch samenwerking zijn
daardoor uitgesloten: de religie kan aan den geleerde de bezielende aandrift geven
om de werken en wegen van den God dien hij aanbidt ook in zijn onderzoek na te
sporen; de wetenschap kan aan den godsdienst zijn systematische uitdrukking, waaraan
deze mede behoefte heeft, verleenen; - de geschiedenis toont hoe oneindig verscheiden
de vruchtbare en ook de onwettige vormen zijn van beider vermenging of strijd. Maar
hun doel en wegen blijven gescheiden.
De wetenschappelijke mensch onderzoekt, benadert, verovert gedeelten van het
tot nog toe onbekende of weerstrevende; als loon op zijn werk ziet hij de som der
verworven kennis grooter worden en de middelen om haar te vermeerderen en toe
te passen zekerder en fijner. De ge-
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loovige ontvangt, het wordt hem geopenbaard; het werk dat hij zelf daarbij heeft te
verrichten is niet het opzamelen, wikken, wegen van den studieman, maar de loutering
des gemoeds, noodig om Gods zegen te erkennen en zich toe eigenen. De begaafden,
de kundigen, de vlijtigen verrichten vruchtbaren, wetenschappelijken arbeid; de
reinen van hart zullen God zien. De studie blijft tot de dingen dezer wereld beperkt;
ook waar wij de wetenschap niet in de lagere sfeer opsluiten, maar zeer goed weten
dat zij de aardsche dingen niet slechts uit algemeene doch ook uit hoogere
gezichtpunten beoordeelt, zoo is het toch waar dat zij deze wereld niet verlaat. Het
geloof richt zich naar, opent den blik en het hart voor de dingen die boven deze
wereld zijn.
Het verheffen van de wetenschap tot godsdienst, zelfs reeds de bescheidenste
vormen van het schuiven der eerste in de plaats die aan den laatste toekomt, is dus
niet anders dan het sluiten van den toegang tot hetgeen boven en buiten deze wereld
is. Velen willen en bedoelen dit ook; bij anderen is het een min of meer ongewild
meedoen met den geest van den tijd.
De godsdienst der wetenschap is de godsdienst van den vooruitgang, van de
ontwikkeling, wier groote drijfkracht de wetenschap is. Zoo leidt dit onderwerp als
van zelf tot een ander en grooter waaraan een volgend artikel gewijd zal zijn: de
evolutieleer als een machtige strooming onzer dagen.
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Een land van onrust
Door Dr. E.B. Kielstra.
Het mag wel voldoende bekend worden geacht dat het Gouvernement van Celebes
en onderhoorigheden, in de negentiende eeuw althans, bij voortduring een ‘lastpost’
is geweest, - zoowel in staatkundigen als in financieelen zin. Het is dus wel van
belang, na te gaan in hoever die toestand een gevolg is geweest van onze politiek.
De ‘onderhoorigheden’ buiten sprake latende, hebben wij in Zuid-West-Celebes
een aantal landstreken onder rechtstreeksch bestuur; verder zijn er ‘leenroerige’
landen (Boni en Tanette) en een aantal ‘bondgenootschappelijke’ landen, waarvan
Wadjo, Loehoe en Mandar in de laatste jaren het meest de aandacht trokken.
Van de leenroerige en bondgenootschappelijke landen nu trekken wij geene
inkomsten; de Nederlandsche ambtenaren ondervinden meermalen groote
moeilijkheden in het handhaven onzer suprematie; altijd zijn er daarom enkele
oorlogsschepen, nu en dan is krachtiger machtsvertoon noodig. Wij laten de inlandsche
zelfbesturen, wanneer zij tegenover ons de gesloten contracten niet al te zeer
overtreden, volkomen vrij.
Aldus kosten ons de inlandsche staten altijd geld en zorgen, zonder dat eenige
geldelijke ontvangst of moreele
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voldoening daartegen over staat. Want de gevolgde gedragslijn is in den regel ook
allerminst in het belang der bevolkingen; behoudens zeer spaarzame uitzonderingen
worden zij slecht geregeerd en staan zij voortdurend aan de grofste willekeur bloot.
Zoolang wij de inlandsche vorsten, die slechts door persoonlijk eigenbelang en
heerschzucht worden geleid, hun gang laten gaan, kan van rustige ontwikkeling des
lands geen sprake wezen.
Er zijn verschillende redenen aan te voeren, waarom de Indische Regeering zich
zooveel mogelijk van ingrijpende maatregelen onthoudt: niet alleen zijn ernstige
geschillen, zooals met Wadjo van 1861 tot 1888, door den loop der omstandigheden
vanzelf uit den weg geruimd, maar, afgescheiden daarvan, zij had meermalen elders
in den Archipel de handen vol. En leerde de ondervinding ook niet, dat belangrijke
offers in geld en bloed slechts tijdelijk verbetering brachten? Inspanning elders
beloofde nuttiger uitkomst. Overigens heeft, vele tientallen jaren lang, de afkeer van
al wat naar uitbreiding van bemoeiïngen met de meeste Buitenbezittingen zweemde,
geleid tot eene halfheid, tot eene zwakheid, die elke regeling maakte tot eene bron
van moeilijkheden in de toekomst. Na groote inspanning was men maar al te dikwijls
tevreden met een schijnsucces, de rest - zooals altijd bleek, ten onrechte - ‘aan den
tijd’ overlatende. Gelijk jarenlang in Atjeh, heeft men ook in Zuid-West-Celebes de
behaalde overwinningen niet doen volgen door afdoende maatregelen voor de
toekomst, met het natuurlijk gevolg dat gaandeweg het verkregen overwicht weder
verloren ging en de groote inspanning geen blijvend voordeel opleverde.
Het duidelijkst blijkt dit wel uit de geschiedenis onzer verhouding met Boni,
waaraan wij in hoofdzaak de volgende bladzijden willen wijden.
In het midden der zeventiende eeuw was het Rijk van Gowa op het toppunt zijner
macht. Het had in 1640 Boni overwonnen, en schreef ook in de andere staten van
Zuid-West-Celebes de wet voor. Toen het, in zijn overmoed,
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rooftochten over zee ging ondernemen in het gebied der O.I. Compagnie, kwam het
jarenlang met dit lichaam in strijd. Herhaaldelijk bleef dit overwinnaar; telkens werd
vrede gesloten, maar telkens ook weder verbroken.
A r o e P a l a k k a , een Bonisch prins wiens vader en grootvader op last van den
vorst van Gowa om het leven waren gebracht, kwam in 1666 te Batavia, om de hulp
der Compagnie tegen zijne en onze vijanden te vragen en daarbij zijne hulp aan te
bieden. Het gevolg daarvan was dat, onder S p e e l m a n , Gowa voor goed overwonnen
werd en Boni zijne zelfstandigheid herkreeg. A r o e P a l a k k a werd in 1672, toen
Boni's vorst afstand deed van de regeering, in diens plaats gekozen.
Uit dit zeer beknopt overzicht blijkt dat Boni en A r o e P a l a k k a , na ons uit
eigenbelang krachtig te hebben gesteund, hun aanzien aan onze tusschenkomst te
danken hebben gehad. Maar men kan niet zeggen, dat het besef daarvan langen tijd
levendig bleef!
In de laatstverloopen jaren hebben wij als het ware eene herhaling beleefd van
wat vóór twee eeuwen voorviel; het is daarom wel van belang, hierbij eenige
oogenblikken stil te staan.
Omstreeks 1677 - dus pas vijf jaar na zijn optreden - werd van A r o e P a l a k k a
getuigd dat hij ‘door zijne verkregen grootheid en de vrees, die hij geheel Celebes
inboezemde, zeer hoogmoedig werd; hij had zulk een ontzag onder, en gezag over
de bondgenooten, dat hij voor de Compagnie in hooge mate gevaarlijk werd’. In
1681 deed hij zijn zwager ombrengen, ‘alleen uit naijver omdat deze een getrouw
vriend en bondgenoot der Compagnie was’. Hij deed, ten opzichte der andere Staten,
vrij wel wat hij wilde; telkens voerde hij oorlog, en de vertegenwoordigers der
Compagnie waren niet bij machte, hem te houden binnen de perken van het in 1667
gesloten tractaat, volgens hetwelk de Compagnie beslissen moest in de geschillen
tusschen de bondgenooten (art. 25). De Hooge Regeering gaf in 1690 wel last, de
inbreuken op het tractaat tegen te gaan .... ‘doch met bescheidenheid en onder
protestatie’.
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In 1694 en '95 ‘waren de geschillen tusschen 's Compagnies ministers en A r o e
P a l a k k a ten hoogsten top gestegen’. Hij overleed in 1696; van zijn opvolger werd,
bij diens overlijden in 1714, getuigd dat de Compagnie daarmede ‘van een
zorgwekkend koning en moeilijken persoon ontslagen’ was. Zij het met minder
energie, - de radja van Boni had de traditie van A r o e P a l a k k a voortgezet, en
oorlog gevoerd wanneer het hem lustte.
En de Compagnie was buiten staat dat te beletten. Zij had Boni machtig gemaakt,
maar niet tegelijkertijd de noodige waarborgen genomen om te voorkomen, dat het
van de verkregen macht te eeniger tijd misbruik maken zou.
Intusschen, - na 1714 kwam Boni, door herhaalde, binnenlandsche onlusten en
ongelukkig gevoerde oorlogen met Wadjo, althans tijdelijk in verval.
Het schijnt ons onnoodig, stil te staan bij het betrekkelijk weinige, dat onzerzijds
in de achttiende eeuw ten opzichte van Boni geschiedde. Toen Boni langzamerhand
weder tot hooger aanzien steeg, was de O.I. Compagnie nog slechts eene schaduw
van wat zij eenmaal was geweest, en aan het einde van genoemd tijdperk deed Boni
geheel wat het wilde: het beoorloogde onze bondgenooten, en ontzag zich niet, zelfs
het Gouvernementsgebied daartoe door te trekken. Met protesten tegen onrechtmatige
daden, met toegeeflijkheid ook, werd de schijn van ons oppergezag eeniger mate
gehandhaafd; maar in werkelijkheid was ons zedelijk overwicht geheel verdwenen
toen, in 1812, de Engelschen op Celebes tijdelijk onze plaats innamen.
Opmerkelijk is het wel, dat Boni, hetwelk zich nooit meer aan het contract van
1667 gehouden had dan zijn belang meebracht, bij gelegenheid van de overgaaf van
ons bestuur aan de Engelschen, daartegen ernstig protesteerde. Stond niet in art. 6
van dat contract, dat nooit een Engelschman ‘ter negotie of anders geadmitteerd’ zou
mogen worden op het gebied der bondgenooten? Door ondervinding wist het dat het,
onder ons zwak bestuur, kon doen wat het verkoos, en de vrees, dat het optreden der
Engelschen
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daarin verandering kon brengen, zal op het protest wel van invloed zijn geweest.
Inderdaad trad het Britsche Bestuur weldra krachtiger op. Het stelde eischen,
waaraan niet voldaan werd; Boni bleef eene overmoedige houding aannemen, en in
1814 grepen de Engelschen naar de wapens. Onder generaal N i g h t i n g a l l werden
de Boniërs binnen hunne grenzen teruggedreven, maar het blijkt niet dat het
grondgebied van Boni-zelf is betreden, en Boni 's vorst achtte zich allerminst
overwonnen. Nog in hetzelfde jaar verklaarde hij den oorlog aan Soppeng, dat de
Engelschen met hulptroepen had bijgestaan; en in 1815, toen Soepa zich tegen dezen
verzette en Tanette, zich aan de zijde van Boni scharende, invallen deed op 's
Gouvernementsgebied, kon men wel zeggen dat de indruk, door N i g h t i n g a l l 's
optreden gewekt, geheel verdwenen was. Eene nieuwe, krachtige expeditie zou
noodig wezen om, in geheel Zuid West-Celebes, de orde te herstellen; geen wonder
dat, bij het herstel van het Nederlandsch gezag in 1816, het Britsche bestuur
onmiddellijk bereid was het beheer aldaar aan de onzen over te dragen. Den 19en
Augustus wapperde de Nederlandsche vlag weder te Batavia, - reeds den 7en October
was dat ook het geval te Makassar.
De toestand was, op dat oogenblik, in hoofdzaak aldus: Tanette hield het
gouvernementsgebied ten Noorden van Maros bezet; Boni was meester in onze
districten in de Bergregentschappen en in eenige landschappen nabij Boelekomba.
Natuurlijk volgden nu onzerzijds aanmaningen om zich binnen de eigen grenzen
terug te trekken, maar zij baatten niet, en weldra was de verhouding zeer gespannen.
Toch achtten onze autoriteiten te Makassar in 1818 ‘alle offensieve defensie
onberaden’ en deze ‘allerzinds’ in strijd ‘met het heilzame oogmerk om in rust en
vrede te blijven’.
Voor deze meening is, gegeven de toestanden waarin men verkeerde, veel te
zeggen: het Nederlandsche bestuur miste de macht, om zich overal in Indië behoorlijk
te doen
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gelden. Maar men kon toch moeilijk van het behoud van ‘rust en vrede’ spreken op
het oogenblik dat men feitelijk in oorlog was met Boni en Tanette, die onze districten
met geweld vermeesterd hadden en nu bezet hielden. Inderdaad werd, door onze
houding in de eerstvolgende jaren, voor de inlandsche vorsten op Celebes onze
zwakheid volkomen duidelijk; en een feit is het dat de geringe kracht, onzerzijds
tegen onze vijanden ontwikkeld, gaandeweg onze vrienden, zooals Gowa, met weinig
achting deed opzien tot den bondgenoot van wien het weinig te duchten en weinig
te wachten had. Reeds in 1822 zag het bestuur in de houding van Gowa eene
aanwijzing, hoezeer ook de goede verstandhouding met de bevriende vorsten gevaar
liep, wanneer onzerzijds volhard werd in onze slappe houding tegenover Boni en
Tanette.
Met het oog op de tegenwoordige omstandigheden is het van belang, op deze
beschouwing van 1822 de aandacht te vestigen.
Men zag toen te Batavia wel in, dat krachtig optreden, althans het verdrijven des
vijands van 's gouvernements grondgebied, dringend noodig was. Maar er werd elders
zooveel reeds van onze krijgsmacht gevorderd, dat voorloopig nog aan geen expeditie
naar Zuid-Celebes kon worden gedacht.
De ‘onderhandelingen’ werden alzoo gerekt tot 1824, toen de Gouverneur-Generaal
Va n d e r C a p e l l e n zich persoonlijk naar Makassar begaf, ten einde de zaken
van Celebes in het goede spoor te brengen. Het contract van 1667 was geheel
verouderd en thans niet meer bruikbaar, nieuwe overeenkomsten waren volstrekt
noodig.
Boni stelde daarbij den eisch, dat het de vroeger gëusurpeerde, door het Britsche
tusschenbestuur en daarna niet meer erkende suprematie over de andere
‘bondgenooten’ zou herkrijgen, - iets wat onmogelijk kon worden toegestaan. De
verhouding verbeterde er niet op, toen reeds tijdens het verblijf van den
Gouverneur-Generaal te Makassar krijgstochten werden ondernomen naar Tanette
en Soepa, die zelfs geweigerd hadden zaakgelastigden naar den Land-
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voogd af te vaardigen. De expeditie tegen Tanette slaagde, maar die tegen Soepa
mislukte. De Gouverneur-Generaal had inmiddels met de meeste vorsten nieuwe
contracten gesloten, en keerde naar Batavia terug, voordat de indruk van de tegen
Soepa geleden nederlaag was weggenomen. De overmoed van Boni was grooter dan
ooit.
Va n d e r C a p e l l e n had gedurende zijne persoonlijke aanwezigheid te
Makassar ondervonden dat - naar de uitdrukking van den lateren Gouverneur-Generaal
Mr. P. M i j e r , die de officieele stukken raadpleegde - ‘door verouderde misbruiken
en eene hoogst schadelijke, alle palen van gezonde staatkunde overschrijdende
toegeeflijkheid, vroeger en tot in de laatste tijden aan de inlandsche vorsten bewezen,
het Europeesch gezag aldaar tot die laagte was gedaald, dat het niet geacht kon
worden anders dan louter in naam te bestaan, zoodat er ten laatste voor het
Gouvernement geen andere keus overbleef dan óf zijn zetel op Celebes op te breken,
óf zijn gezag met klem en waardigheid te herstellen’.
Vier dagen nadat de Gouverneur-Generaal vertrokken was, openden de Boniërs
den strijd door een inval te doen in onze ‘noordelijke afdeeling’. Het gevolg daarvan
was, eindelijk, de expeditie van generaal Va n G e e n , in het begin van 1825.
Die expeditie had wel succes: 's vijands troepen werden verslagen, de hoofdplaats
Boni, vanwaar de vorstin en hare rijksgrooten gevlucht waren, werd bezet, - maar
de overwinning werd niet voltooid; de vorstin kwam niet in onderwerping, er werden
geen waarborgen verkregen voor een rustiger toekomst. De troepen keerden terug,
en de uitwerking der expeditie was niet veel meer dan eene tuchtiging, zonder
belangrijke staatkundige gevolgen; alleen was dit bereikt, dat wij weder meester
waren in al onze districten. Maar Boni bleef vijandig, al onthield het zich van vijandig
optreden op ons gebied. Men had onderwerping geeischt met de bedreiging dat het
gansche land te vuur en te zwaard verwoest, onze tegenstanders tot in de
ontoegankelijkste schuilhoeken vervolgd zouden worden... Het doel werd
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evenmin bereikt als de bedreiging uitgevoerd. Boni trad niet toe tot het contract van
1824, en de vorstin, die tot 1835 het bestuur voerde, verklaarde dat, zoolang zij
leefde, zij elken Europeaan die haar grondgebied waagde te betreden, ter dood zou
laten brengen ....
Volledigheidshalve - al mag dit artikel geenszins op volledigheid aanspraak maken!
- teekenen wij hier aan dat Va n G e e n , na zijn terugkeer uit Boni, nog Soepa tot
onderwerping bracht en dat in Tanette, tot 1845 toe, bij herhaling moeilijkheden te
overwinnen waren.
Wat Boni betreft, - men had zich tevreden gesteld met ‘half werk’. Vóórdat de
expeditie werd ondernomen, was door ons bestuur eene proclamatie gericht tot de
‘koningen, grooten en vorsten’ van Celebes, waarin herinnerd werd aan de
verplichtingen welke Boni had gehad aan ons, die het van de slavernij van Gowa
hadden verlost, en aan de wijze waarop het die verplichtingen was nagekomen. In
het manifest stonden o.a. deze woorden: ‘doch zoo het voortgaat zich tegen zijn
weldoener te verzetten, dan heeft het Rijk van Boni zijne geheele vernietiging te
wachten, zoo zeker als de zon en de maan aan den hemel schijnen’.
IJdele grootspraak! zoo zullen, dunkt ons, de toegesprokenen, althans sommigen
hunner, wel gedacht hebben, toen zij zagen met welke uitkomsten wij ons tevreden
stelden.
Inmiddels brak op Java de opstand uit die als ‘de Javaoorlog’ beschreven is, en
het was voor ons bestuur een geluk dat Va n G e e n zijne krijgstochten niet verder
had voortgezet. Maar met dat al, - het staatkundig doel tegenover Boni was op verre
na niet bereikt; men stelde zich tevreden met de overtuiging, dat Boni het niet licht
meer wagen zoude, ons grondgebied aan te vallen en ‘hoopte’ verder - gelijk in latere
jaren ook zoo dikwijls geschiedde - op de goede werking van ‘den tijd’.
De zoo veelvuldig aangeprezen ‘weg van geduldig afwachten’ kan somtijds tot
het doel leiden, maar voert er in den regel verder van af.
Na de krijgsverrichtingen van 1825 werd onzerzijds een
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afgevaardigde naar Boni gezonden, om, ‘als laatste poging tot aanknooping van
vriendschappelijke betrekkingen’, dat rijk tot den vrede aan te manen. Natuurlijk
baatte die ‘laatste poging’ niet, want zij was een bewijs van zwakheid. Aan eene
tweede expeditie, die tot een gezonder toestand zou leiden, kon in de eerste jaren,
door den stand van zaken op Java en Sumatra 's Westkust, onmogelijk worden
gedacht; en na 1830 kwam het ‘stelsel’ van Va n d e n B o s c h , dat tot
verwaarloozing der meeste Buitenbezittingen leidde, meer en meer in toepassing.
Een krachtig optreden op Celebes zou schade doen aan het ‘batig slot’!
Men was dus wel verplicht, zich jarenlang tot onderhandelingen te bepalen, gebruik
makende van gunstige omstandigheden, als die zich voordeden. Schijnbaar had men
daarmede succes: in 1838 werd met Boni vrede gesloten, en een volgend vorst had
zelfs de welwillendheid, in 1846 - acht jaar later! - het contract van 1824 te beëedigen.
Maar feitelijk veranderde de verhouding tusschen beide partijen daarmede niet.
Als Boni er in 1850, na eindelooze minzame vertoogen toe gebracht was, te
erkennen dat de landen aan de Tominibocht, op de Oostkust van Celebes, waar het
gezag uitoefende, niet tot zijn gebied behoorden, volgde in 1851 de verklaring dat
het in den reeds lang bestaanden toestand geene verandering wenschte te brengen;
indien ons bestuur daarin wijziging verlangde, zou Boni de beslissing aan den
Allerhoogste overlaten. Dit antwoord was eene formeele uitdaging, waarop de
Gouverneur-Generaal antwoordde dat het Gouvernement onherroepelijk bleef
volharden in zijn besluit, om het gezag in die landen in handen te nemen en desnoods
met klem te handhaven, zoodra dit noodzakelijk zou worden geacht.
In de volgende jaren werden onze bondgenooten als de onderhoorigen van Boni
behandeld; onze Gouverneur door Boni beleedigd; op allerlei wijzen minachting
jegens ons gezag aan den dag gelegd.
Het einde was: de expeditiën van 1859-60.
Het zou geen nut hebben, hier het verloop der krijgs-
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tochten te volgen. Wij herinneren slechts, dat de eerste expeditie onder generaal
S t e i n m e t z echec leed, en binnen weinige maanden door een tweede onder generaal
Va n S w i e t e n gevolgd werd, die volkomen slaagde.
De vorstin vluchtte; de rijkssieraden - het symbool van het gezag - vielen in onze
handen, het land was overwonnen. Zoo ooit, dan was het nu de gelegenheid geweest
om, krachtens het recht van overwinning, zoodanige regelingen te maken dat wij in
de toekomst het heft in handen bleven houden, - dat het land niet meer in de
mogelijkheid zoude kunnen komen om in den vervolge op nieuw groote moeilijkheden
in het leven te roepen. Het zou ook niet onbillijk geweest zijn, indien men Boni, dat
ons zoolang had getrotseerd en ons zooveel geld had gekost, onze uitgaven had laten
betalen, door b.v., zonder schadeloosstelling, daar in- en uitvoerrechten te heffen.
Maar men deed noch het een, noch het ander. Wel werden het zuidelijk deel des
lands (de tegenwoordige Oosterdistricten) en een paar eilanden van Boni afgescheiden
en aan ons gebied gehecht, maar het land Boni bleef bestaan; het werd als ‘leenrijk’
afgestaan aan A r o e P a l a k k a , een vorstentelg die in 1845 en 1855 bij de keuze
van een vorst was voorbijgegaan wegens een lichaamsgebrek (doofheid) en ons nu,
om over zijne tegenstanders te zegepralen, tijdens de expeditie trouw ter zijde gestaan
had .... maar waar, mogen wij nu wel vragen, waren de waarborgen, dat die vorst,
en vooral zijne opvolgers, niet opnieuw dezelfde rol zouden spelen als zoovele hunner
voorgangers?
O zeker, er werd een fraai contract gesloten; de papieren waren in orde. Maar
daarbij bleef het dan ook: de geschiedenis van bijna twee eeuwen had doen zien, hoe
de Bonische vorsten zich aan de contracten hielden. Deden zij dit niet, dan zou men
weder eene nieuwe expeditie kunnen uitrusten.
Het is zeker goed, gebruik te maken van de inlandsche bestuursorganen; maar dan
toch altijd in dien zin, dat zij voldoende onder toezicht blijven en zich niet ongestraft
kunnen bewegen buiten de paden, door den overwinnaar bij contract afgebakend.
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In de dagorder van 8 Januari 1860, waarin hij den oorlog met Boni voor geeindigd
verklaarde, schreef Va n S w i e t e n : ‘Nimmer nog is de macht van het Gouvernement
op het eiland Celebes zoo groot geweest als thans; eene betere kennis van het
binnenland en eene goede verkenning van de rivier Tjenrana stellen ons in staat,
dezen invloed te behouden’. Was het eerste voor het oogenblik waar, - het laatste
was dit niet. Om, op den duur, een inlandsch vorst, en althans een Boeginees, te doen
beseffen dat hij stipt den wil van zijn leenheer heeft te eerbiedigen, is meer noodig
dan terreinkennis. In andere leenrijken - de vorstenlanden op Java b.v. - hebben wij
ambtenaren, een door ons bezoldigden rijksbestierder, de noodig geachte bezetting;
dáár zou elke afwijking van het contract onmiddellijk bekend, de vereischte maatregel
daartegen genomen kunnen worden.
Maar in Boni? Zooals beneden zal blijken, hoort ons bestuur soms een jaar later,
dat de vorst zich aan hoogst ernstige inbreuken op zijn contract heeft schuldig
gemaakt; hij wordt terecht gewezen, erkent schuld en gaat dan weder zijn gang ...
A r o e P a l a k k a zelf was, in 1860, onderworpen genoeg: ‘Boni is thans als een
ingestort huis, dat door het Gouvernement ondersteund en wederom opgebouwd
wordt,’ zoo sprak hij den 21en Januari 1860; en hem persoonlijk, zouden wij zeggen,
ontbrak voldoende geestkracht om later op andere wijze te handelen. Trouwens, tot
aan zijn dood (1871) kan men ook wel aannemen dat de indruk der verovering des
lands nog niet was uitgewischt; die indruk is pas later weggevaagd. Tegenwoordig
zingt men in Loehoe een liedje, waarvan de zin is dat het boompje, in 1860 door ons
geplant, een zoo krachtige boom is geworden dat wij het niet kunnen snoeien, noch
toppen, noch zijne bladeren afstroopen ....
Het schijnt ons wel van belang, voordat wij van de in 1860 getroffen regelingen
afstappen, er de aandacht op te vestigen dat de op Boni behaalde overwinning gevolgd
werd
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door een staatkundige nederlaag tegenover Wadjo, het landschap dat, ten Noorden
van Boni gelegen, dit land in den strijd had bijgestaan; een nederlaag, die, ook
tengevolge onzer eigen mededeelingen, in de verschillende landschappen zeker niet
onbekend bleef.
Den 16en December schreef generaal Va n S w i e t e n aan den waarnemenden
hoofdvorst o.a.: ‘Ik zoude U als vijand kunnen behandelen, omdat gij de onzijdigheid
hebt geschonden. Ik wil echter edelmoedig zijn en, in stede van verdelging, vrede
aanbieden. Tot dat einde roep ik U en den Rijksraad op om zelf, of door een behoorlijk
daartoe gemachtigd gezantschap, een verdrag van vrede en vriendschap te komen
sluiten.
Wij zullen U geene onaannemelijke voorwaarden opleggen, noch ons in de
inwendige aangelegenheden van Uw land mengen, maar wij zullen niet langer dulden
dat gij U aan het sluiten van een contract onttrekt’.
Zes dagen later luidde het, nog krasser, in een brief aan den vorst en de Rijksgrooten
van Soppeng, na zware bedreigingen: ‘Het is mijn vast voornemen, niet met mijne
troepen terug te gaan voordat de zaken van Boni geregeld zijn, Soppeng en Wadjo
een tractaat met het Gouvernement hebben aangegaan,’ enz. Den 31en December
werd een concept-contract naar Wadjo gezonden met ‘ernstig’ aandringen, een einde
aan het dralen te maken. Den 11en Januari 1860 werd een ambtenaar naar Wadjo
afgevaardigd om het rijk ‘te waarschuwen tegen de gevolgen van het lange talmen
in het ten uitvoer leggen der gestelde eischen’. Den 26en Januari werd aan een
gezantschap van Soppeng medegedeeld dat het de wil van het Gouvernement was,
dat de troepen Boni niet verlieten alvorens de onderhandelingen met Soppeng, Wadjo
en Loehoe tot een gewenscht einde waren gebracht.
Maar ... ten aanzien van de beide laatstgenoemde landschappen was dat allerminst
het geval, toen de troepen afscheid namen van Boni 's grondgebied. ‘Het opofferen
van menschenlevens en het maken van nieuwere kosten voor een verdrag van fictieve
waarde, zou een daad van
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onverantwoordelijke roekeloosheid zijn geweest,’ zoo heette het nu; men maakte
bonne mine á mauvais jeu. Maar toen eindelijk, door een voor ons gelukkigen
samenloop van omstandigheden, in 1888 een contract met Wadjo gesloten werd,
noemde de regeering dit een ‘belangrijk resultaat’ onzer aanrakingen; toen noemde
zij de verkregen behoorlijke regeling der verhouding met Wadjo van groot belang
... toen heette het niet meer, als na het echec van 1860: wat kan ons eigenlijk Wadjo
schelen! Men had trouwens, in den tusschen beide jaartallen verloopen tijd, genoeg
moeilijkheden met Wadjo gehad.
Maar deze vallen buiten het kader van dit opstel, evenals de beeindiging, op papier
altijd! van onze geschillen met Loehoe door het contract van September 1861.
Wij hebben omtrent de verhouding tot Wadjo in 1859 en 1860 eenige uitvoerigheid
betracht, ook om te doen uitkomen dat men voorzichtig moet wezen met bedreigingen,
als men niet van plan is, zoo noodig de daad bij het woord te voegen. Gelijk in 1825,
toen men het Rijk van Boni zou ‘vernietigen’, sloeg men toch eigenlijk een dwaas
figuur.
Als zoo dikwijls in onze Indische geschiedenis moet worden geboekstaafd: na
groote krachtsinspanning - S t e i n m e t z en Va n S w i e t e n beschikten beide over
3300 man troepen en de eerste over 12, de laatste over 8 oorlogschepen - behaalde
men de overwinning, maar zorgde men niet voor de toekomst. Men stelde zich te
zeer tevreden met den schijn, maar trof niet zoodanige regelingen, dat niet te eeniger
tijd dezelfde krachtsinspanning opnieuw zou worden vereischt. Gelukkig, kunnen
wij zeggen, heeft men in de laatste jaren, én in Atjeh, én in Djambi, eene andere
richting gevolgd; daar rust men niet totdat aan alle verzet een einde is gemaakt,
niet-alleen voor het oogenblik, maar voor goed. Doet men dat niet, dan zijn alle
krijgsverrichtingen, al hebben zij tijdelijk goede uitwerking, toch eigenlijk ten slotte
nutteloos.
Wij keeren thans tot de geschiedenis van Boni terug.
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Onder het bestuur van A r o e P a l a k k a , die zwak, toegefelijk en vreesachtig van
aard was, deden zich geene onoverkomelijke moeilijkheden voor: hij had onzen steun
noodig, en onder die omstandigheden bleef onze invloed voldoende. Bij de quaesties,
die zich soms voordeden, behoeven wij derhalve niet stil te staan.
Hij overleed in 1871 en werd door zijne oudste dochter opgevolgd. In de
eerstvolgende jaren had ons bestuur te kampen met de tegenwerking, die uitging van
de vele afstammelingen van vroegere vorsten, maar gaandeweg verbeterden de
toestanden en verhoudingen. In 1894, na de overvalling onzer troepen op Lombok,
bood de vorstin hulptroepen aan. Korten tijd daarna (Februari 1895) overleed zij ...
en van dat oogenblik af begonnen de moeilijkheden, - in de eerste plaats met de keuze
van een opvolger.
Er waren drie pretendenten: de prins-gemaal, een Gowasche prins; de
rijksbestierder, half broeder der overleden vorstin, en de dertienjarige dochter van
deze. De rijksgrooten wilden van den eerste niets weten: hij had in de verloopen
jaren zich meer dan geoorloofd was met 's lands zaken bemoeid, en was blijkbaar
van een heerschzuchtig karakter. Zij kozen voorloopig de minderjarige prinses, onder
voorbehoud dat aan ons bestuur de eindbeslissing zoude overblijven en dat men zich
aan deze, hoe die ook uitvallen mocht, onderwerpen zou.
Toen nu de Gouverneur van Celebes zich persoonlijk naar Boni begaf om na
onderzoek eene beslissing te nemen, bleek hem, volgens de officieele verslagen, dat
de ‘overgroote meerderheid’ met de keuze der prinses bedoeld had, de eindbeslissing
gemakkelijk te maken: had men een der beide andere pretendenten gekozen, dan zou
het moeilijk geweest zijn hem weder op zij te schuiven... De stemming, zoo heette
het nu, was nagenoeg algemeen ten gunste van den rijksbestierder!
Daar de Gouverneur in Boni geen Gowa'schen invloed wenschte - die bij keuze
der prinses niet achterwege zou blijven - gaf hij te kennen dat ook van onze zijde de
keuze van den rijksbestierder gewenscht was; en daarop
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werd deze, met herroeping van het vorige besluit, tot vorst verkozen.
Onze indruk is, dat de prinses eigenlijk de eenige was, die recht had op den troon,
en dat men haar daarom ook gekozen had; dat daarna de rijksbestierder de rijksgrooten
heeft bewerkt, en de Gouverneur er ten slotte is ingeloopen. Zeker is het, dat de zeer
aan ons gehechte leenvorstin van Tanette na den afloop der verkiezing aan onze
ambtenaren verweet, dat zij de aloude adat niet hadden mogen doen schenden, die
alleen personen van ‘zuiver Loehoesch vorstelijk bloed’ toelaat tot den troon van
Boni, - en er de waarschuwing bijvoegde dat de wrange vruchten niet achterwege
zouden blijven, daar de gekozene niet de eigenschappen bezat die voor een vorst
noodig waren. Wèl heeft de ervaring sedert de juistheid der voorspelling bevestigd!
Zouden de zaken niet anders geloopen zijn wanneer de prinses gekozen was en,
gedurende hare minderjarigheid, het bestuur aan een regentschap onder ons actief
toezicht was opgedragen?
De nieuwe vorst, L a P a w a w o o i K r a ë n g S e g e r i e , verbond zich, vóór zijne
erkenning als zoodanig, tot getrouwe naleving van het bestaande politiek contract
en tot het sluiten eener nieuwe overeenkomst.
Dit nieuwe contract werd den 16en Februari 1896 gesloten; met het oog op de later
gevolgde handelingen van den leenvorst is het noodig, op enkele artikelen de aandacht
te vestigen.
In het eerste erkennen ‘bestuurders en landsgrooten van Boni’ dat hun land, met
zijne onderhoorigheid Lamoeroe, ‘uit kracht van overwinning’ staat onder onze
Souvereiniteit en beloven zij aan ons bestuur ‘trouw, gehoorzaamheid en
onderwerping.’
Volgens art. 3 wordt het landschap in leen afgestaan aan den vorst, ‘onder
uitdrukkelijke voorwaarde van stipte en trouwe nakoming (zijner) verplichtingen.’
Art. 12 luidt: ‘De bestuurders en de landsgrooten van Boni zullen met het N.I.
Gouvernement steeds vrede en
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oprechte vriendschap onderhouden’... ‘Zij verbinden zich evenzeer, vrede en
vriendschap te onderhouden met de naburige of andere tot het grondgebied van Ned.
Indië behoorende inlandsche landschappen, en zullen mitsdien zonder voorkennis
en toestemming van het Gouvernement van N.I. tegen zoodanige landschappen geen
vijandelijkheden plegen, noch daartoe uitrustingen of voorbereidselen maken, noch
versterkingen binnen het landschap Boni opwerpen.
Ook zullen zij zich niet mengen in de aangelegenheden van inboorlingen van hun
land, die in de naburige landschappen mochten gevestigd zijn.’
Naar luid van art. 13 ziet het bestuur van Boni af ‘van alle vermeende rechten op
landen buiten de kusten van het rijk in de golf van Boni, of eenig eiland buiten die
golf gelegen, of op eenige suprematie over andere vorsten, bondgenooten van het
Gouvernement.’
Bij art. 25 verklaart het Bonisch bestuur o.a. ‘in het bijzonder zich te onderwerpen
aan alle regelingen, welke het Gouvernement van N.I. mocht goedvinden vast te
stellen omtrent de exploitatie van pachten en omtrent het heffen van rechten van de
vaartuigen, welke de havens van Boni aandoen, zoomede van de aldaar in- en
uitgevoerd wordende goederen.’
Andere bepalingen van het contract komen beneden nog ter sprake; de kennis der
bovengenoemde is noodig ter beoordeeling, in hoever de leenvorst zijne beëedigde
verklaringen heeft gestand gedaan.
Alvorens dat na te gaan, willen wij herinneren dat het bestuur, bij zijne optreding,
bezwaarlijk hooge verwachtingen van hem kon koesteren, het kende hem van vroeger!
In 1860, toen de landschappen Kadjang en Sindjai van Boni afgescheiden en onder
ons rechtstreeksch bestuur gebracht waren, had het hem als regent daar aan het hoofd
gesteld, maar als zoodanig had hij geenszins aan de verwachtingen beantwoord. Hij
vestigde zich niet in zijn regentschap, maar op Bonisch grondgebied, in strijd met
de voorschriften; knevelde de bevolking, en gaf grooten aanstoot door eene
Christenvrouw, weduwe van een Europeaan, openlijk tot
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bijzit te nemen. Het eind was dat hij, op onze vertoogen, door zijn vader werd
teruggeroepen en zich te Tjenrana, in het Noorden van Boni, vestigde. Ons bestuur
had in 1890 tegen zijne benoeming tot rijksbestierder echter geen bezwaar gemaakt
(ook volgens het destijds van kracht zijnde contract behoefde zij onze goedkeuring).
Wij moeten hierbij echter ook vermelden, dat hij tijdens de onlusten in de
Noorderdistricten van het Gouvernementsgebied, veroorzaakt door het verzet van
K r a e n g B o n t o B o n t o van 1868-1877, goede diensten schijnt bewezen te
hebben; daarvoor werd hem eene gouden medaille met gouden keten vereerd.
Betrekkelijk kort na zijn optreden als leenvorst, bij gelegenheid der inhuldiging
onzer Koningin, ontving hij van de Indische Regeering de groote gouden ster van
verdienste. Toen deze hem door den Gouverneur werd uitgereikt (December 1898)
gaven de vorst, de landsgrooten en de prinsen van Boni ‘van hunne ingenomenheid
blijk door op inlandsche wijze al tandakkende met hunne ontbloote kris, ongevraagd
opnieuw hunne trouw aan het Gouvernement te bezweren.’
Intusschen was toen reeds gebleken, dat de vorst het niet al te nauw met zijne
contractueele verplichtingen nam.
Toen, in Juni 1898, de controleur voor de inlandsche zaken de Toradjalanden in
het binnenland ten westen van Palopo (de hoofdplaats van Loehoe) bezocht, bleek
het dat Boni in 1897 Loehoe behulpzaam was geweest in het afslaan van aanvallen
van naburige stammen, en bij die gelegenheid een gedeelte van bedoelde
Toradjalanden aan zich had onderworpen; den vorst van Loehoe had hij de schriftelijke
erkenning daarvan afgedwongen! Den radja werd natuurlijk onmiddellijk opgemerkt
dat een en ander in strijd was met het contract (zie o.a. slot van art. 12), en hem werd
verboden, verder in de Toradjalanden gezag uit te oefenen, dan wel er op nieuw
strijdkrachten heen te zenden.
Was het - mogen wij nu wel vragen - wel verstandig, den man drie maanden later
de gouden ster van verdienste toe te kennen? Moest hem dit niet op het denkbeeld
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brengen dat de Regeering een zoo ernstige inbreuk op het contract niet hoog opnam,
dat die inbreuk haar eigenlijk vrij koud liet?
In ieder geval, - aan de in 1898 ontvangen terechtwijzing stoorde hij zich allerminst.
In het volgende jaar ontstonden er vijandelijkheden tusschen Boni en Wadjo. De
aanleiding daartoe was aan de zijde van Wadjo te zoeken; maar Boni had niet mogen
optreden zonder voorkennis en goedkeuring van ons bestuur (art. 12). Nadat Boni
een volledige overwinning had behaald - de Wadjosche kampong Singkang, meer
dan 1000 huizen tellende, werd o.a. verbrand - riep Wadjo de hulp van ons bestuur
in, dat nu den vorst van Boni aanschreef, zijne troepen terug te roepen. Aan dien last
werd voldaan.
De Gouverneur van Celebes bezocht kort daarop (Februari 1900) den leenvorst,
en bracht hem zijne fout onder het oog, er den nadruk op leggende dat, wanneer de
krijgskans ten gunste van Wadjo gekeerd was en dus de troepen van dit landschap
het Bonisch grondgebied waren binnengedrongen, het gouvernement in groote
moeilijkheden zou zijn geraakt. De leenvorst erkende het voorbarige zijner handeling,
waarvoor verzachtende omstandigheden aanwezig waren, en vroeg vergiffenis.
‘Nadrukkelijk’ werd hij daarop vermaand, zich in den vervolge stipt aan het contract
te houden. Maar het hielp niet: ook daarna werden gewapende Boniërs naar Wadjo
gezonden om aan de binnenlandsche onlusten deel te nemen, en de leenvorst deed
zelfs in Wadjo belasting heffen! En wat wel te zeggen van het feit, dat deze in
November 1901 naar de onder ons rechtstreeksch bestuur staande afdeeling Saleijer
eene gewapende prauw zond, alleen eigen vlag voerende, met lastbrief om belasting
te innen van de daar aanwezige Boniërs? Brutaler optreden schijnt al haast niet
mogelijk, zou men zeggen.
Tegenover Loehoe nam Boni meer en meer de houding aan van den meester. Als
in 1902 een in Boni gevestigd Arabier zich beklaagde dat hij 5203 rijksdaalders van
den vorst van Loehoe te vorderen had, vond de vorst van
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Boni daarin aanleiding, Loehoe eene boete van 18000 rijksdaalders op te leggen,
dezen eisch ondersteunende door 400 gewapende lieden, waaronder 70 met
Beaumontgeweren, naar Palopo (Loehoe 's hoofdplaats) te zenden en door de
bedreiging dat, bij onwil om te betalen, alles zoude worden verwoest. De kroonprins
van Loehoe bood nu betaling der 5203 rijksdaalders aan, maar de gemachtigden van
Boni waren daarmede niet tevreden; een Chinees, de pachter der monopoliën in
Loehoe, die te Palopo rijk gevulde pakhuizen bezat en begreep dat de bedreiging
geen ijdel woord was, bood toen aan de rest bij maandelijksche betaling van 1000
rijksdaalders te voldoen; dit geschiedde drie malen, daarna schijnt de Chinees zijne
belofte niet meer te hebben gestand gedaan. Aldus verdween 8203 rijksdaalders in
de schatkist van Boni 's vorst; de Arabier, die aanleiding tot de quaestie gegeven had,
kreeg niets.
Ondanks het stellig verbod van den Gouverneur van Celebes bleef de vorst op
verdere afbetaling aandringen, en in het begin van 1903 stevenden 20 gewapende
prauwen, met een lastbrief van Boni, naar Loehoe om in de strandkampongs eene
belasting van 1 tot 10 rijksdaalders per hoofd te eischen. De lasthebbers matigden
zich bovendien allerlei rechten aan ten aanzien van rechtspraak, monopoliën van
zee- en boschproducten, in- en uitvoerrechten. Wie zich verzette, ondervond de
gevolgen: 18 huizen werden geplunderd en verbrand.
Opmerking verdient, dat evenbedoelde prauwen, gelijk de in 1901 naar Saleijer
gezondene, alleen de vorstelijke vlag voerden. Toch bepaalt art. 15 van het contract
dat alleen de Nederlandsche vlag mag worden gevoerd en de leenvorst slechts het
recht heeft, onder die vlag persoonlijk zijn ‘standaard of herkenningsvlag’ te doen
waaien. Ook in dit opzicht dus miskenning der stelling als leenvorst, volkomen
terzijdestelling van het contract.
Hoever Boni 's overmoed gaat, blijkt uit het feit dat een der vorstenzonen zich te
Kendari op de Oostkust van Celebes, vestigde, en daar gezag uitoefende: hij verklaarde
aan de bevolking dat Kendari aan Boni toebehoorde, en

Onze Eeuw. Jaargang 4

440
wel tijdelijk aan het Gouvernement in leen afgestaan, maar nu door Boni
teruggenomen was. Eene herhaling dus van de houding van Boni in 1850.
Het ging van kwaad tot erger. In Februari 1903 kwam een gemachtigde van Boni's
vorst, met een van diens zonen en met zes prauwen en een honderdtal gewapende
personen naar Kewa (Noord-Flores) om daar, op gouvernementsgrondgebied dus,
de nalatenschap op te eischen van een kort te voren, naar men met reden vermoedde,
op 's vorsten last vermoorde Boeginees. Ondanks de vertoogen van onzen te Maumeri
gevestigden posthouder werd de weduwe ongeveer van alles beroofd: van geld en
kostbaarheden, ter waarde van ongeveer 10.000 rijksdaalders.....
Het spreekt van zelf, dat de Gouverneur van Celebes telkens wanneer daartoe
aanleiding was, protesteerde, vermaande, verbood... maar nooit kon hij van zijne
tusschenkomst goede gevolgen ontdekken; en kort vóór zijn aftreden, in Maart 1903,
moest hij - G.W.W.C. Baron van H ö e v e l l - tot den vorst deze woorden richten:
‘Boni schijnt de in 1860 ontvangen les geheel vergeten te zijn en al mijne vermaningen
in den wind te slaan. Dit is dus mijne laatste waarschuwing. Het zou mij spijten
wanneer ik Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal zou moeten rapporteeren.
dat Boni het Gouvernement de gehoorzaamheid heeft opgezegd.’ De vorst vroeg
daarop vergiffenis voor de door hem gemaakte fouten, die volgens hem waren begaan
uit domheid en armoede, maar uit niets blijkt dat de opvatting zijner plichten sedert
veranderd is. Zelfs weigert hij hardnekkig, tot in den jongsten tijd, mede te werken
tot eene overdracht, tegen schadeloosstelling der inen uitvoerrechten, waartoe hij
volgens art. 25 van het contract verplicht is.
Aldus is het wel duidelijk geworden, dat de in 1860 getroffen regelingen slechts tot
moeilijkheden hebben geleid. Het zelfbestuur is de bevolking niet tot voordeel; de
vorsten, slechts op eigen grootheid en rijkdom bedacht, doen niets voor de
ontwikkeling van het land; de bevolking verloopt,
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de eindelooze vexatiën van den vorst en zijne trawanten moede.
De rijksbestierder, volgens art. 8 van het contract ‘belast met het bestuur’ over
Boni, is geheel op zijde gezet; de rijksraad staat buiten de zaken en weet vermoedelijk
niets af van de brieven, van onze zijde aan den leenvorst geschreven. Die rijksraad
schijnt ook niet medeplichtig te zijn aan de wederrechtelijke handelingen buiten het
gebied van Boni, welke boven werden vermeld.
Het is dus aan te nemen, dat zoowel hoofden als bevolking wel op onze hand zijn,
dat de vorst niet bemind, maar wel gevreesd is. Wanneer thans ten slotte de toestand
zóó wordt dat tot wapengeweld de toevlucht moet worden genomen, dan zouden
aanvankelijk, uit nationaliteitsgevoel en uit vrees, hoofden en bevolking den vorst
bijstaan; maar zij zouden juichen wanneer wij overwinnaars bleven... mits wij dan
niet weer, als sedert 1860, ons feitelijk weder geheel terugtrekken!
Het ligt wel in den aard der zaak, dat ons streven steeds is geweest, conflicten met
de inlandsche vorsten op Celebes te vermijden. Onze oorlogen, daar gevoerd, hebben
veel inspanning gekost en niet naar evenredigheid nut of voordeel opgeleverd;
bovendien is er in andere deelen van den Archipel nog zooveel te doen, men denke
aan Atjeh, Djambi, Bandjermasin, dat niemand eene expeditie naar Celebes wenschen
kan.
Maar... er is een grens! Met hoe vredelievende bedoelingen ook bezield, wij kunnen
niet toelaten dat de leenvorst van Boni zijne bij contract bepaalde en bezworen
verplichtingen niet nakomt, de naburige landen in onrust houdt, rooftochten
organiseert, zelfs op Gouvernementsgebied; wij zijn verplicht, zoo tegenover
ons-zelven als tegenover andere inlandsche staten, aan zoodanigen toestand een einde
te maken. Wanneer wij dat doen, geschiedt het niet uit ‘imperialisme’, maar omdat
de Bonische leenvorst er ons, door zijne aanmatiging en zijn overmoed, toe dwingt.
Intusschen, - eene nieuwe expeditie, die voltooit wat
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die van 1860 onafgedaan liet, is en blijft het alleruiterste middel. De leenvorst, 67
jaar oud en aan opium verslaafd, heeft vermoedelijk geen lang leven meer, en hij
heeft geen wettige opvolgers; de in 1895 voor hem ter zijde geschoven prinses is in
1903 overleden. Bij zijn dood zou het juiste oogenblik gekomen zijn om, met
instemming des volks, afdoende regelingen te treffen.
Doch op dien dood kan niet eenvoudig worden gespeculeerd. Hij kan zich nog
lang laten wachten, en inmiddels zou ons aanzien bij de andere inlandsche vorsten,
onze invloed steeds dalen. Wellicht ware het mogelijk, den loop der zaken voorloopig
ten goede te doen keeren door, gebruik makende van de bevoegdheid, ons bij artt.
16 en 17 van het contract toegekend, ‘Europeesche of inlandsche ambtenaren en het
noodige personeel over het landschap Boni aan te stellen’ en, tot hun steun, daar
militaire ‘bezetting te leggen’. Doch de Indische autoriteiten zullen hieromtrent het
best kunnen oordeelen; zeker is het, dat iets moet worden gedaan.
Ook, zooals wij zeiden, in het belang der verhoudingen met andere inlandsche
staten. Loehoe bijvoorbeeld!
Daar worden in de laatste jaren onze vertegenwoordigers onbeleefd, ja onbeschoft
behandeld: Boni wordt gevreesd en is nabij, - blijkens onze houding jegens Boni
behoeft men zich om ons niet te geneeren!
Toen in 1902 de Gouverneur van Celebes met het Gouvernementsstoomschip
Zwaan ter reede van Palopo, de hoofdplaats van Loehoe, kwam om maatregelen te
nemen in het belang der reizen van de Zwitsersche natuuronderzoekers S a r a s i n ,
is door het zelfbestuur gedurende zijn driedaagsch verblijf op de reede niet de minste
notitie van hem genomen.
En toen, in Maart 1904, de resident B r u g m a n zijn vooraf aangekondigd bezoek
aan Loehoe bracht, werd hij daar zóó ontvangen dat hij, bij zijn vertrek, aan vorstin
en rijksraad een protest zond van de volgende strekking:
a. bij aankomst op de reede werd hij door niemand verwelkomd;
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b. evenmin bij aankomst aan den wal, ofschoon hij zijn afgezant aan de vorstin had
gezonden, ter kennisgeving van zijne aanwezigheid, en met de vraag wanneer hij
konde worden ontvangen;
c. die ontvangst liet zich zes dagen wachten;
d. geen lid van den Rijksraad, geen inlandsch hoofd kwam hem het gebruikelijk
bezoek brengen gedurende zijn twaalfdaagsch verblijf;
e. het gebruikelijk onthaal werd hem niet aangeboden;
f. bij zijn officieel bezoek in de vorstelijke woning liep de Kroonprins, die de
vorstin vertegenwoordigde, eenvoudig weg, en liet hem met zijn gevolg en met de
leden van den rijksraad zitten.....
Loehoe heeft dus - zoo schreef hij - geheel vergeten dat het onze bondgenoot is;
het bewijst 's Gouvernements vertegenwoordigers niet den verschuldigden eerbied,
verliest de aloude gebruiken uit het oog...
Uit een en ander blijkt wel, dat de insolente, voor het aanzien van ons gezag zoo
bedenkelijke houding van Boni zeer nadeeligen invloed heeft op de bestuurders van
Loehoe. Ook op die van andere landschappen! Toen onlangs (September 1904) de
oude vorst van Sidenring overleed, ging de resident met den vorst van Gowa per
gouvernementsstoomschip naar Paré Paré om de begrafenis bij te wonen. Toen de
plechtigheid afgeloopen was, ging de vorst, zonder iets te zeggen, over land terug;
hij liet resident en stoomschip eenvoudig wachten. ‘Bij eene handelwijze als deze’,
die niet onbeleefd of ongemanierd, maar onbeschoft is, ‘kan de Indische Regeering
zich toch moeilijk nederleggen’, - zoo meent men te Makassar terecht.
Maar zij heeft, om ernstige conflicten te vermijden, zich sedert jaren al bij zooveel
neergelegd...
En dan werd nog dezer dagen in de Tweede Kamer beweerd dat zij te spoedig naar
de wapens grijpt.
Daar zijn, op Celebes, velerlei zaken te regelen die, bij uitstel, steeds grooter
moeilijkheden zullen medebrengen.
Zoo de quaestie van de haven van Paré Paré, met de daarbij behoorende kuststreek.
Zij werd in 1824 aan ons
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afgestaan, maar in leen gegeven aan den vorst van Sidenring. Ook bij latere contracten,
in 1856 en 1886, werd bij afzonderlijke acte verklaard dat Paré Paré het onverlet
eigendom is van het Gouvernement, en dien vorst slechts in bewaring is gegeven;
dat hij de plaats op eerste aanvraag moet teruggeven wanneer het gouvernement haar
in eigen beheer wenscht te nemen. Herhaaldelijk is dit laatste in overweging genomen,
ja zelfs daartoe besloten, maar het besluit werd niet uitgevoerd, - zelfs niet toen, in
1854, de vorst er zelf dringend om verzocht. Door de feitelijke bezetting van Paré
Paré zou toch onze invloed in de omliggende streken zeer worden versterkt, en het
beste gewaakt worden tegen den invoer van wapenen en munitie in de vorstenlanden.
De gelegenheid is thans gunstig, nu de vorst van Sidenring overleed; zal men haar
thans gebruiken, of wederom de moeilijkheden tot later verschuiven?
Ook elders op Zuid-West-Celebes hebben wij te lang verwaarloosde plichten te
vervullen. Bijvoorbeeld in de Mandarsche staatjes op de westkust, waar van jaren
achtereen wordt getuigd van verregaande willekeur, regeeringloosheid, onveiligheid,
binnenlandsche onlusten. In 1895 werd gezegd: ‘bij elke gelegenheid dat er
gouvernementsambtenaren komen, vraagt de verdrukte bevolking, onder ons
rechtstreeksch bestuur te komen.’ Opvallend is het dat in 1897 boete voor strandroof
werd opgelegd... maar in de volgende jaren werd gezegd dat die boete ‘nog niet’
betaald was; in de beide laatste jaren wordt er niet meer van gewaagd. Wat moeten
de menschen van ons denken als wij wèl boete ‘opleggen’, maar die niet zorgen te
‘innen’? Zoo moet ons aanzien wel dalen!
De slotsom van al het bovengeschrevene kan niet anders zijn dan deze.
Door de halfheid onzer staatkunde in 1860 zijn de gevolgen van den toen gevoerden
oorlog geheel verloren gegaan, - de toen aan den dag gelegde zwakheid is de oorzaak
van den tegenwoordigen toestand, die gaandeweg onhoudbaar is geworden. Willen
wij ons gezag door onze
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‘leenvorsten’ en ‘bondgenooten’ geëerbiedigd zien, dan moeten wij een anderen weg
op, desnoods zelfs met behulp der wapenen, hoe weinig ons, in het algemeen,
wapengeweld ook toelacht. Doch wanneer daartoe besloten moet worden, dan moge
de politiek in werkelijkheid voltooien wat de wapenen tot stand brachten, en niet
wederom afbreken wat met veel inspanning werd opgebouwd.
Wanneer wij eenmaal meester zijn van geheel Zuid-Celebes, waar mogelijk met
behoud der inlandsche bestuursorganen, maar deze onder onze voortdurende leiding,
dan zal de bevolking alle reden hebben ons optreden toe te juichen. De landschappen
buiten het rechtstreeksch Gouvernementsgebied zijn thans altijd met elkander in
oorlog, en de bevolkingen de ongelukkige slachtoffers van hebzuchtige vorsten en
vorstentelgen. Bij een krachtig en dan consequent optreden onzerzijds opent zich
voor haar een gelukkiger toekomst.
Doch, wij mogen het ons niet ontveinzen: de vroeger begane fouten, de jarenlang
volgehouden verwaarloozing onzer plichten, zoo jegens ons-zelven als jegens die
bevolkingen, komen ons ten slotte duur te staan.
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Verzen
Door Julius de Boer.
I.
Stille lach der lente.
Bij stillen lach in blanken droom
Van tuinen, bloemenvolle weelde
En tooi van licht om oogenzacht...
Door fulpen schijn in schemerstroom
Weeft 's avonds 't vreugdevol gekweelde
En minlijk lied, - tot wenkt de nacht...
Bij stillen lach tint waas'ger schijn
Nog dan deze avond haar gelaat,
Zacht hooggericht ten hemelbogen.
Hoort zij der voog'len lied, of zijn
Háar droomen meer? Het licht wijlt laat, Tot wenkt de nacht met schemeroogen...
O, lachend droomgelaat in tuin
Van louter weelde en weeken gloor.
Hoe ruischt een stroom van bloemen zacht
Door windeharp in kruin bij kruin...
O stil... In hemellicht schijnt voor
Haar oogen droomenrijke nacht...
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O stille lach..., nooit schooner heeft
Het sterrelicht een droom beschenen.
Zij is zoo eindloos teêr bewogen...
En van haar engelaanschijn zweeft
De naamloos lieve lach daarhenen,
Den ganschen nacht uit droomende oogen...
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II.
Droomerij.
Ruischende woorden streelen der ziele teêrste snaren,
Die liefde in melodieën uit mij zingen
Als zingen nachtegalen in dit uur:
Zij zijn verscholen in kruinen, of vrij in 't klare
Gestraal van maan en sterren en lichtschemeringen
Zingen zij, onbewuste zangrijke kind'ren der natuur.
Toen viel een wonne-huivering om háar schoonheid
Over mij, in uur na uur van droomerij,
De lichte schemer van mijn ziele-woning in.
Ik zag door vensteren langs nachtzoom wijd
Uitstralen maan en sterren vol tooverij, En in dat licht verscheen mijn droomen-koningin.
Mee zingt het licht in zang der nachtegalen ...
En 't scheem'rig wuiven van haar waasblank kleed
Langs fulpen wouden ruischt als verre zeeë-wind.
Een verre stemme komt in zoetste taal verhalen,
Fluist'ren, van wat alleen een minnaar weet
In de betoov'ringsjeugd, der liefde wonne-kind.
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III.
Zielsschoonheid.
O hoor wat nimmer stem nog fluisterde
In zoete huivering der ochtendweelde
Van eerste liefde in dichterziel ontbloeid.
Geen warmdoorkleurde aandacht luisterde
Zoo innig naar een melodie die speelde
In uur van droomerij als toen haar zinnen boeid', En toch sliep 't koelomloofde hartsverlangen,
Nog diep in windselen van 't onbewuste leven
Verborgen, toen zij 't nog niet te uiten dacht, Zoo schuilt geplooid in kreukeldons, gevangen
In kelk, een roode roze, flos geweven
En warmdoorglansd in d'eerste zonnepracht.
Het held're licht zal nooit haar liefde schaden,
De poëzie die in haar stille woning drong
Zal beeld en melodie te saam doen vloeien...
Wat heimlijk gloeide in die bloesembladen,
Wat bij dat luisteren haar ziele zong,
Zal eens in volle schoonheid openbloeien ...
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IV.
Liefde en poëzie.
Voor ons is poëzie een weelde van melodieën,
Bloeimaands wonnegaarde van ons teêrst verzaâm ...
Daar is wonderspreukig der voog'len gefluister,
Daar bloeien ons vreugden-bloemen van elken naam,
Daar hooren wij der wereld doordroomde harmonieën,
En in elken droom vinden wij nieuweren luister.
Daar is het waar âl smarten een waan zijn,
Waar in bloes'mend struweel van veel bekoren
Ge mijn zinnen lokt en houdt gevangen.
Nu schijnt mij de bloeiende vreugde uw aanschijn
Te overbloeien met schoonheid in wonnevol gloren,
Of het geluk is gevonden in het zoetst verlangen.
Voor ons is liefde poëzie, een zang in den lichten, den gouden,
Den stralenden dag, - en als de zonne zinkt wen d' avondster
Al blinkt, een zang in den wonderen nacht,
Die van droomen helder is, melodieus als wouden
Vol vogelzang en windgeruisch, en lokkend ver
Als horizonnen van dagen van nieuwe pracht...
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V.
Avondstemming.
In schemerrijke tuinen der herinnering
Leid ik mijn lief, en mijm'rend, vreugde-stil,
Zie ik haar oogenlicht, haar droomenlach, zielsschoon...
Zooals éen ziet verzonken in betoovering, Hij merkt den zang der meerle niet en niet 't getril
Der eerste sterren boven aandachtsstille woon, Maar als van verre luidt en licht oneindig schoon,
En diep weerruischt en schijnt in droomenrijk gemoed,
De zang en pracht der wereld in zijn dichtergeest.
Rhythmen en beelden zijn hem zang en spel der Goôn;
De droom des levens, ook onder dien sterrenstoet,
Die ons eenzaam dwalen overstraalt, glanst tot een feest.
Zoo is het ons of d' eerste levensscheem'ring vliedt
In wond're klanken heen der eeuw'ge harmonieën,
Een hemeldroom die ons aan d'eindigheid ontruk'...
En Goden rijzen wij in lichtend ruischend lied
Onzer eigen eindloos vloeiende melodieën,
Die menschenvreugd ons zijn en goddelijk geluk.
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Prins Willem III en de historische critiek.
Door Dr. F.J.L. Krämer.
Het plan om de nagedachtenis van Prins W i l l e m III te huldigen door een standbeeld
is ongetwijfeld met groote voldoening begroet door alle Nederlanders, die zich ernstig
rekenschap geven van den politieken toestand in de zeventiende eeuw en van den
gewichtigen invloed, dien W i l l e m III door zijne staatkunde heeft geoefend op het
lot van zijn vaderland en van geheel Europa. Degene, wiens kennis zich beperkt tot
een enkel voorval in 's Prinsen leven, en meent dat te kunnen beoordeelen zonder
voorafgaande studie van het geheele tijdperk, zal onvermijdelijk falen, om niet te
spreken van de onvergeeflijke oppervlakkigheid derzulken, die op zoodanige
waardelooze gegevens een afkeurend oordeel wagen te vormen over de geheele
loopbaan van den Prins. Het zal misschien zijn nut kunnen hebben, wanneer nog
eens beknoptelijk in het licht gesteld wordt waarop het eigenlijk bij de herdenking
van W i l l e m III aankomt, en waarom van onze groote mannen niemand meer dan
hij aanspraak kan maken op de dankbaarheid van volgende geslachten.
Onder de verschijnselen, die aan het einde der vijftiende en in het begin der
zestiende eeuw het sterkst en duidelijkst zich openbaarden, behoort de snelle en
krach-
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tige ontwikkeling der onbeperkte vorstelijke macht. Van de oude staten van Europa
is er geen een, die niet in den een of anderen vorm dat proces te aanschouwen gaf.
Arragon en Castilië - eerlang Spanje - Frankrijk, Engeland, de Bourgondische staten,
de geestelijke en wereldlijke staten van het Duitsche Rijk, alle volgden denzelfden
weg. En in de zeventiende eeuw is het niet anders geweest. De Noordsche volken
deden, het een na het andere, ten opzichte der vorstenmacht volmaakt hetzelfde; de
Italiaansche, voorzoover zij niet onderworpen waren, eveneens. Polen is het eenige
rijk geweest, dat, tot zijn ongeluk, de macht zijner vorsten heeft besnoeid en verzwakt.
Met die bevestiging der vorstelijke macht is gepaard gegaan de krachtige
ontwikkeling der buitenlandsche, der internationale staatkunde. Dynastieke belangen,
nationale naijver, handelsbetrekkingen, leidden meer en meer tot staatkundige stelsels,
die het erfelijk eigendom waren van vorstengeslachten, en, met wijziging in de
toepassing, in beginsel consequent werden toegepast.
De omstandigheden hebben medegewerkt om den gang van zaken in die richting
te bespoedigen. Het onverwachte uitsterven van verschillende takken der
Vlaamsch-Bourgondische vorsten-familie verhief in enkele jaren een jongere loot
van den ouden Franschen Koningsstam tot een krachtigen tronk, zoodat op het eind
der vijftiende eeuw de Bourgondische vorsten konden droomen van een
Koningskroon, en niet lang daarna viel de vorstenmantel dier machtige Bourgondiërs
op de schouders van den uitverkorene onder de vorstenzonen, die tevens de kronen
erfde van Castilië en van Arragon en weldra de Keizerskroon zou dragen. Van den
anderen kant had het aloude geslacht der Valois de grenzen van zijn rijk en vruchtbaar
Koninkrijk afgerond door de verwerving van Bretagne en het Bourgondische erfland,
gereed om mede te dingen naar de waardigheid van Duitsch Keizer, die de weegschaal
scheen te zullen doen overslaan.
De zestiende eeuw is vóór alles de tijd geweest van de worsteling tusschen de
Habsburgsche macht en die der
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Valois, waarin zich reeds de sporen vertoonen van een ander element: den naijver
tusschen het Germaansche en het Gallische ras, die zich nu en dan in de Middeleeuwen
reeds had geopenbaard. De burgeroorlog in het Duitsche Rijk, die de idealen van
K a r e l V verstoord heeft, daarna de burgeroorlogen in Frankrijk, die de
Koningsmacht tijdelijk verlamden, de dreigende nabuurschap der Turken, de
langzame, maar zekere voortgang van Engeland als zeemogendheid en zijne
inmenging in de continentale vraagstukken, dit en zooveel meer heeft den
staatkundigen toestand belangrijk gewijzigd, maar des ondanks bleef de zestiende
eeuw het tijdperk van den worstelstrijd tusschen Habsburg en Valois, en aan het
einde van die eeuw scheen de macht der Habsburgers nog schier onweerstaanbaar.
Die stelling in Europa had het geslacht van K a r e l V, met name de Spaansche
tak, alleen kunnen innemen met opoffering van de belangen der Kroonlanden buiten
het schiereiland. Niet alleen de rijke gewesten aan gene zijde van den Oceaan, ook
de Italiaansche landen en het gebied der Bourgondische voorvaderen, de welvarende
Nederlandsche erfgoederen, werden alras niet anders dan buitenbezittingen, alleen
dienstig om goud en mannen te leveren voor de belangen der landheeren en die
hunner Spaansche landen. De overzeesche gewesten en de schoone landen van Noorden Zuid-Italië zijn van die opvatting het slachtoffer geworden: nimmer zijn zij de
gevolgen te boven gekomen van het heillooze stelsel der Spaansche vorsten. Wat de
Nederlanden betreft, ongetwijfeld zouden zij hetzelfde lot hebben gedeeld, indien
niet het verzet, dat aanstonds na den afstand van K a r e l V begon en met zooveel
volharding en beleid is volgehouden, ze had gered.
Het is en blijft een onvergankelijke eer voor de staatkundige leiders der
Noord-Nederlandsche gewesten, dat zij deze hebben weten te behoeden voor het
verderf, dat hun de zegepraal van het Spaansche regeeringsstelsel onvermijdelijk
zou hebben gebracht. Nochtans, alleen en zonder hulp van buiten zouden zij daarin
bezwaarlijk hebben kunnen slagen, en het was, en bleef gedurende langen tijd,
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gebiedend noodzakelijk die hulp te zoeken bij Frankrijk, hoeveel er ook ware dat de
aansluiting bij dien staat onraadzaam, somtijds zelfs onmogelijk scheen te maken.
Deze staatkunde volgden inderdaad de Noord-Nederlandsche gewesten tot bijna in
de helft der zeventiende eeuw, en omgekeerd heeft de regeering der Fransche
Koningen, althans die der Bourbons, meer en meer het gewicht gevoeld van eene
aansluiting bij de jonge Nederlandsche Republiek, in haren worstelstrijd tegen de
macht der Habsburgsche landheeren, die hunne rechten niet prijsgaven, ook na een
vergeefschen strijd van eene halve eeuw. In het tijdperk van den zoogenaamden
dertigjarigen oorlog, waarin L o d e w i j k XIII en de Kardinaal D e R i c h e l i e u
onvermoeid bezig bleven met de bestrijding der Habsburgsche overmacht, waarin
zij én in Italië én in het Duitsche Rijk die macht zochten te fnuiken en alles in de
weer brachten wat voor hun oogmerk kon dienstig zijn, was geen enkele staat, althans
na den dood van G u s t a a f A d o l f van Zweden, beter bondgenoot dan de Republiek
der Zeven Provinciën - of liever de Republiek van F r e d e r i k H e n d r i k , want al
is het, helaas, vóór den Franschen tijd nooit zoover gekomen dat een O r a n j e de
Kroon der gewesten heeft gedragen, hunne grootheid als Europeesche staatsmacht
dankten zij alleen aan die Prinselijke staatsambtenaren, die Souverein waren zonder
titel.
De Spaansche macht heeft zichzelve verteerd. Haar rijkdom, haar invloed, haar
vloten en legers waren in den tijd van den vrede van Munster nog slechts eene
herinnering. Terzelfde tijd kwam ook de teruggang van de macht der Duitsche
Habsburgers duidelijk aan het licht, en de dreigende houding der Rijnvorsten in het
Westen was voor het hof te Weenen al even gevaarlijk als de ontevredenheid der
Hongaren en de vijandige bedoelingen der Turken in het Oosten.
De kansen in Europa waren gekeerd: niet het huis Habsburg bedreigde den vrede
meer, niet van Spanje hadden de kleinere staten, die tusschen het geweldige gebied
der Habsburgers en der Bourbons inlagen, meer te vreezen. Krachtig binnen de
grenzen van een aaneengesloten gebied,
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met een goed georganiseerd bestuur en een alleszins souvereine Koningsmacht, kon
voortaan Frankrijk, wanneer het begeerige oogen mocht slaan op het gebied zijner
naburen, vrijwel onbevreesd zijne oogmerken najagen. Zoolang R i c h e l i e u de
teugels der buitenlandsche staatkunde in handen had gehouden, was het gevaar voor
eene veroveringspolitiek niet groot geweest. Mocht al in F r e d e r i k H e n d r i k s
tijd, bij en na het sluiten van het Fransch-Nederlandsche Verbond van 1635, een
zeker wantrouwen zijn ontstaan, eene zekere bezorgdheid althans voor de toekomst,
er was nog geen reden tot achterdocht, laat staan tot verandering van gedragslijn.
Maar onder het bestuur van den Kardinaal Mazarin, dus tusschen 1642 en 1661, en
niet minder onder de persoonlijke leiding van Koning L o d e w i j k X I V , na dit
jaar, werd het geheel anders: in korte jaren was Frankrijks politiek het dreigende
gevaar geworden voor geheel Europa, en wie den toestand der verschillende staten
goed kende, die wist dat geen enkele hunner bij machte was weerstand te bieden.
Spanje was uitgeput, en kon noch zijne grenslanden aan de Pyreneeën, noch
Franche-comté, noch zijne Zuidelijke Nederlanden beschermen. De Keizer van
Duitschland, Spanje's natuurlijke bondgenoot, werd in bedwang gehouden door zijn
eigen Rijksvorsten, die hunne landen ongaarne op nieuw tot oorlogstooneel wilden
leenen, door zijne onwillige Hongaren en - door de trouweloosheid zijner eigen
ministers, die maar al te vatbaar waren voor den invloed van het Fransche goud.
Engeland, verzwakt door zijn burgeroorlog, wars geworden van het soldaten-bestuur
van C r o m w e l l , gaf de kroon terug aan den zoon van K a r e l I, beperkte hem uit
wantrouwen in de vrije beschikking over groote inkomsten, en dreef zoodoende den
onstandvastigen en lichtzinnigen vorst tot de vernederende afhankelijkheid van
L o d e w i j k XIV. De regeering van Zweden, gedurende de minderjarigheid des
Konings een Rijksraad, was niet veel meer dan veil voor den meestbiedende. In
geheel Europa was geen evenknie van de Fransche macht te vinden.
Onder zulke omstandigheden begon L o d e w i j k XIV met
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de toepassing van de staatkunde, die door een Oostenrijksch staatsman bestempeld
is met den naam van: systeem der universeele monarchie. Die term moge ietwat
overdreven schijnen, inderdaad is hij niet onjuist, en daarom is hij in zwang gebleven,
zoo toen als later. Middellijk of onmiddellijk zou onvermijdelijk geheel Europa onder
het juk van Frankrijk zijn gebracht, indien L o d e w i j k XIV ten opzichte van de
Spaansche monarchie, van het Duitsche Rijk, van de Noord-Italiaansche Staten, van
den Paus en de Kerk, van Engeland, zijn doel had kunnen bereiken.
Dat hem dit niet is gelukt, dat in de XVIIIe eeuw niet alle staten zwijgend hebben
moeten bukken voor den wil van één vorst, dat - en hierop zij bij deze gelegenheid
de nadruk gelegd - dat Nederland niet als staat van de kaart van Europa is verdwenen,
dat is geheel en alleen te danken aan den onversaagden en onvermoeiden dertigjarigen
arbeid van Prins W i l l e m III.
De Staatsgezinde partij, de partij van den raadpensionaris D e W i t t , had er
voortdurend naar gestreefd den Franschen Koning te bevredigen, aamvankelijk zelfs
door verdrag of verbond hem te winnen voor hare staatkunde ten opzichte van
Engeland, en zooover men kan nagaan heeft zij nooit aan het gevaar gedacht, dat de
beide rijken zich zouden kunnen vereenigen tot een zelfde oogmerk. Na de
opzienbarende triple alliantie waanden de leiders dier staatkunde zich veilig, tot zij
telaat en geheel onvoorbereid tot het besef kwamen hoe weinig zij in de geheimenissen
der vorstenpolitiek waren ingewijd.
Ook na den dubbelen aanval in 1672 hebben de Staatsgezinden het dreigende
gevaar niet doorgrond, of wel zij hebben zichzelven misleid; zij bleven in Engeland
den grooten vijand zien en toonden zich bereid tot de zwaarste opofferingen aan
Koning L o d e w i j k XIV, mits zij de zeeprovinciën hare positie als
handelsmogendheid konden doen bewaren. Met die opofferingen gingen zij zoover,
dat zij 's lands eer in de waagschaal stelden en door P i e t e r d e G r o o t over
voorwaarden lieten onderhandelen, te buitensporig om zelfs in overweging te komen.
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Eene soortgelijke staatkunde is ook later door de Hollandsche regenten-partij
voorgestaan: in het laatste tijdperk van den grooten oorlog, kort voor den vrede van
Nijmegen, toonden zij hetzelfde gemis aan inzicht in den waren stand van zaken in
Europa, en niet minder kortzichtig bleken zij na 1681, toen de drieste aanslagen van
de Fransche staatkunde op de machtelooze Spaansche monarchie geen twijfel meer
behoefden te laten aan hare eigenlijke bedoelingen. En zelfs in 1688 zijn die regenten
slechts schoorvoetend en half huns ondanks met de staatkunde van Prins W i l l e m
III medegegaan.
Tegenover die eenzijdige, lokale staatkunde stond van den aanvang af het vaste
grondbeginsel der politiek van W i l l e m III: het noodzakelijke bondgenootschap
van de Republiek met Engeland. Te midden van het oorlogsrumoer in 1672 bereidde
hij kalm en vastberaden de maatregelen voor, die tot dien bond moesten leiden. In
plaats van mede te werken aan de pogingen om Frankrijk te bevredigen, spande hij
zich in om, hoe dan ook, Engeland te bewegen tot den vrede. Hoe dan ook, want
voor zijn doel docht hem in den hachelijken toestand van 1672 geen prijs te hoog;
hij was bereid den vrede met Engeland te koopen, en daarvoor offers te brengen, die,
hoe zwaar en bitter ook, waarschijnlijk slechts tijdelijk zouden wezen, en daarom
verre te verkiezen boven de heillooze gevolgen van den algemeenen vrede, dien de
Staatspartij begeerde.
Onder die offers behoorde, behalve het strijken van de vlag, den afstand van
Suriname, de koopsom voor de vrijheid van visscherij, de oorlogsschatting en het
pandschap van Sluis, zonder twijfel ook de souvereiniteit van den Prins van Oranje
over de Zeven gewesten. Hoe de Koning van Engeland daarover dacht was duidelijk
genoeg gebleken bij zijn vertrek uit 's Gravenhage in 1660 en vóór en na den tweeden
Engelschen oorlog. Niemand zal trouwens 's Konings denkwijze te dien opzichte
beter bekend zijn geweest dan den Prins zelven. Toen derhalve in 1672, zoo vóór
het uitbreken van den oorlog, in Januari, als tijdens de rampen van de zomermaanden,
de Prins begon met zijne
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pogingen om toenadering te verkrijgen tot zijn Koninklijken oom, stond het op den
voorgrond dat in den regeeringsvorm der Republiek eene grondige verandering moest
worden teweeggebracht, d.i. dat zij moest worden eene monarchie, eene monarchie
onder den Prins van Oranje. Den vijanden van de verheffing der Oranjes is het, sedert
het bekend worden der geheime correspondentie tusschen Prins W i l l e m III en
Koning K a r e l II, gemakkelijk gevallen eene valsche voorstelling te geven van 's
Prinsen aanbiedingen, waaronder ook zijn eigen souvereiniteit was opgenomen, maar
men zou tegenwoordig redelijkerwijze mogen verwachten, en zelfs vorderen, dat
men de valschheid dier voorstellingen erkende en brandmerkte, sinds prof. F r u i n
ze zoo onomstootelijk heeft aangetoond. F r u i n heeft, bij het wikken en wegen van
alle omstandigheden, gemeend te moeten besluiten dat 's Prinsen handelwijze voor
zijn eigen belangen onvoorzichtig is geweest, omdat men hem later zou hebben
kunnen verwijten dat hij door vreemde hulp de souvereiniteit had verkregen. Die
overweging is niet te wederleggen, maar waartoe kan zij anders leiden, dan tot eene
tweede: des te onbaatzuchtiger blijkt 's Prinsen geheele gedrag te dezen opzichte. Al
de offers, die hij zich bereid verklaarde te brengen aan de veeleischendheid van zijn
oom, hadden slechts één doel: den afzonderlijken vrede met Engeland - toen hij dezen
niet verkrijgen kon, brak hij de onderhandeling af.
Inderdaad, van de bedenking tegen W i l l e m s handelwijze te dezen opzichte,
dezer dagen weder in het openbaar geopperd, blijft weinig over. Jammer is het dat
zij des ondanks indruk maakt op menigeen, die niet of gebrekkig is ingelicht.
Met de zaak der correspondentie zijn er nog twee andere die, niet alleen in
geschriften van den dag, maar in bijzondere gesprekken, meermalen worden te berde
gebracht om den persoon van Prins W i l l e m III in een minder gunstig daglicht te
stellen: zijne gedragingen in de dagen van den moord op de gebroeders D e W i t t ,
en zijne handelwijze bij Mons en St. Denis na het sluiten van den vrede van Nijmegen.
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Ook dienaangaande zijn de bedenkingen, door de verdachtmaking van heftige
partijschrijvers uit vroeger dagen gerezen en verspreid, reeds lang wederlegd en te
niet gedaan, en het is daarom te verwonderen en te laken, dat men nog in onze dagen
het wagen kan een beroep te doen op de historische critiek om zulke bedenkingen
een schijn van gewicht bij te zetten. Daarom is het goed en noodzakelijk, dat ieder,
die zich de vraag stelt of hij het plan tot huldiging van 's Prinsen nagedachtenis
steunen zal of niet, zich nog eens herinnere wat eigenlijk de historische critiek heeft
aan den dag gebracht.
De - welbekende - feiten zijn deze. Den 20sten Augustus 1672, des morgens vroeg,
werd het vonnis uitgesproken over C o r n e l i s d e W i t t . Onmiddellijk daarop
begon, op aansporing van T i c h e l a a r en anderen, de kleine burgerij en het gepeupel
samen te scholen voor de Gevangenpoort. Volgens besluit van de Staten van Holland
bezette daarop eene afdeeling ruiterij, onder T i l l y , de toegangen tot de poort, maar
op last van de gecommitteerde raden trok de bevelhebber met het grootste deel zijner
ruiters af, om de toegangswegen tot Den Haag te bezetten en te waken tegen het
binnendringen van het boerenvolk, dat men zeide in aantocht te zijn. In plaats van
de ruiterij verscheen, waarschijnlijk op last van den plaatselijken magistraat, de
schutterij om de wacht bij de Gevangenpoort te houden. Inmiddels was de
raadpensionaris door een boodschap van zijn broeder op de Poort ontboden, zoodat
de beide broeders aldaar bijeen waren. Toen begon de aanval en volgde de verfoeilijke
moord op beiden. Prins W i l l e m was toen niet in Den Haag; hij was den vorigen
of voorvorigen dag voor eene inspectie naar Woerden gereisd en ging vandaar naar
zijn legerkamp bij Bodegraven. Daar vervoegden zich T i c h e l a a r en de zijnen bij
hem. Of de Prins vóór zijn vertrek nog kennis heeft gekregen van de uitspraak in de
zaak van C o r n . d e W i t t , die den 20sten den beschuldigde werd bekend gemaakt,
is geheel onzeker; trouwens dat doet ook niet ter zake. Waar het meer op aankomt
is, dat Z.H. de aanleggers van de wan-
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daad niet liet grijpen en ook later hunne vervolging ontried, en dat hij T i c h e l a a r ,
Ve r h o e f en Va n B a n c h e m een jaargeld of post verzekerde.
Ten tijde van 's Prinsen leven is geen verdenking tegen hem geuit, behalve in een
naschrift op een pamflet, in dezelfde dagen van den moord op de D e W i t t e n
geschreven: daar wordt, evenwel zonder dat 's Prinsen naam genoemd wordt,
aangeduid dat de boodschap aan den raadpensionaris valsch was en niet dan een
‘bestoken werck’, en tevens dat het optrekken der ruitervendels en der schutterij niets
dan eene vertooning was, zooals bleek uit de verwijdering van de twee compagnieën
ruiters, waarna ‘het werk werd aengevangen’. In 1707 gaf een ander geschrift C o s t e r u s ' Historisch verhaal - te kennen, dat 's Prinsen inspectie weinig te
beteekenen had (‘van geen 't minste effect is geweest’), - eene zeer vage toespeling.
Eerst in 1737, toen P i e t e r B u r m a n C o s t e r u s ' Verhaal op nieuw in het licht
gaf, werd daarin openlijk Prins W i l l e m beschuldigd dat hij den 20en incognito in
Den Haag was geweest, dat hij daar den last had doen geven tot het terugtrekken der
ruiterij, en dat hij de inspectie te Woerden alleen had gebruikt om voor de wereld
een alibi te kunnen pleiten. Dit laatste verhaal nu is langen tijd, zonder nauwkeurig
te worden onderzocht, in omloop gebleven en door vreemde auteurs overgenomen;
de Nederlandsche schrijvers laten veelal slechts doorschemeren, dat de zaak niet in
den haak geweest is, met name niet de boodschap aan den raadpensionaris en het
bevel der gecommitteerde raden.
Wat nu heeft de historische critiek omtrent die beschuldiging van een heftig
tegenstander der Oranje-partij, 65 jaren na de gebeurtenissen van 1672 uitgesproken,
te zeggen gehad, wat bepaaldelijk Prof. F r u i n , op wien men zich - en terecht - zoo
gaarne beroept? Dat de boodschap aan den raadpensionaris door den ruwaard
inderdaad is afgezonden, is door het getuigenis van den cipier afdoende bewezen,
en door die van den knecht van den raadpensionaris wordt het ten overvloede
bevestigd. Dat
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de boeren uit het Westland werkelijk voornemens waren naar Den Haag te trekken
en daar wanorde te stichten, zooals zij nog pas te Delft hadden gedaan, is
onomstootelijk bewezen, alsmede dat hun toeleg alleen is gestuit door den
ontvanger-generaal Va n Vo l b e r g e n en den dorpspredikant v a n M a a s l a n d .
Ook uit Scheveningen waren matrozen op weg naar de stad geweest. Een en ander
is door onwraakbare getuigenissen bevestigd. Het bevel om twee vendels ruiterij
naar de toegangen te zenden, door den president van gecommitteerde raden en een
zijner medeleden, bij afwezigheid van de andere, gegeven, was dus in allen deele
gerechtvaardigd, te meer omdat de schutterij was onder de wapenen geroepen; dat
deze laatste haren plicht schandelijk verzaakt heeft, is ontwijfelbaar. In het algemeen
gesproken is de handelwijze van de gecommitteerde raden, die veel zachter zijn
opgetreden dan aanvankelijk de bedoeling van het Staten-college was geweest, door
F r u i n volkomen opgehelderd en van verdenking gezuiverd.
En daarmede valt de geheele laster van het opzet tegen de gebroeders D e W i t t .
De uitkomst, waartoe de historische critiek heeft geleid, vatte F r u i n in deze woorden
samen: ‘Ik concludeer op deze gronden tot volkomen vrijspraak van al de beschuldigde
staatslieden, rechters, gecommitteerde raden en Zijn Hoogheid in persoon, van alle
medeplichtigheid aan den moord der D e W i t t e n .’ Het wordt waarlijk meer dan
tijd dat men in Nederland die conclusie aanvaarde, en ophoude den naam der
historische critiek te misbruiken om de oude verdachtmaking weder op te rakelen.
Het blijft voorzeker altijd eene open vraag wat den Prins bewogen heeft de daders
of aanstokers van de gruweldaad te beschermen, maar er zijn toch gronden genoeg,
waarop men zijne handelwijze kan verklaren. Niemand mag bij de beoordeeling van
deze zoo teedere vraag buiten rekening laten dat, hoezeer de weldenkenden onder
de burgerij ook gruwden van het tooneel op het Groene Zoodje, die burgerij niettemin
vast overtuigd is geweest,
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dat T i c h e l a a r s aanklacht tegen C o r n e l i s d e W i t t waarheid bevatte en dat
de gebroeders de snoodste aanslagen hadden gesmeed tegen het leven van den Prins
en tegen de vrijheid van hun vaderland. Degenen, die het hadden gewaagd dien toeleg
te verijdelen en de schuldigen de verdiende straf te doen ondergaan, te recht te stellen,
dat zou voor een groot onrecht zijn gehouden, en evenzeer zou men, althans in
's-Gravenhage, het Prins W i l l e m zwaar hebben aangerekend wanneer hij de mannen,
die zooveel voor hem hadden gewaagd, maar die, al juichte men ook over den dood
der W i t t e n , door hunne medeburgers zekerlijk zouden gemeden zijn, aan hun lot
overgelaten had.
Wat C h r i s t i a a n H u y g e n s uit Parijs aan zijn broeder schreef ter verschooning
van de volksrazernij is tevens eene verklaring van 's Prinsen bevreemdende
handelwijze ten aanzien der moordenaars en hunne medeplichtigen. Bovendien mag
niet uit het oog worden verloren, dat de Prins, al heeft hij er zich nooit over uitgelaten,
zeer waarschijnlijk ook zelf overtuigd is geweest, dat C o r n e l i s d e W i t t schuldig
was, en die overtuiging zou voorzeker zijne handelwijze begrijpelijker maken.
Gezwegen nog van de staatkundige overweging, dat elke aanleiding tot hernieuwing
of verlenging van de gisting der gemoederen in het hachelijke tijdperk, waarin de
gebeurtenissen plaats hadden gehad, met de grootste zorgvuldigheid moest vermeden
worden.
Hoe Prins W i l l e m III over de moordenaars dacht blijkt uit niets duidelijker dan
uit zijn ruwen uitval ten aanzien van Tichelaar in 1681: ‘Geef den hondsvot een voet
in 't gat en laat hem loopen,’ dien ieder kent uit het verhaal van Wa g e n a a r .
Men moge het uit eerbied voor 's Prinsen karakter betreuren, dat hij zulke
schavuiten heeft moeten sparen en zelfs beschermen, hem betichten van een eerlooze
daad is met eene onpartijdige en onbevooroordeelde beschouwing der omstandigheden
niet overeen te brengen, en het is jammer dat Prof. F r u i n , die den Prins en zijn
aanhang in zulke krachtige termen vrijgepleit heeft op alle punten

Onze Eeuw. Jaargang 4

464
der aanklacht, zich nochtans bediend heeft van het woord ‘verwijten’ waar hij 's
Prinsen gedrag tegenover de bedrijvers van den moord op de D e W i t t e n beoordeelt.
Over de vraag of W i l l e m I I I in 1678 al dan niet den slag tegen het Fransche leger
onder Luxembourg heeft geleverd met kennis van het sluiten van den vrede, is, zooals
iedereen kan weten, langen tijd geredetwist, bepaaldelijk tusschen Prof. F r u i n en
Generaal K n o o p . Ten slotte leidde de ontdekking van de aanteekeningen, door 's
Prinsen secretaris C o n s t a n t i j n H u y g e n s in zijn Dagboek omtrent den loop
van zaken neergeschreven, den eerstgenoemde tot het prijsgeven van zijne meening
en tot het openlijk afleggen van eene verklaring, dat de Prins van O r a n j e , na het
aan het licht komen van dit getuigenis, niet langer kon worden vrijgepleit van de
verdenking, dat hij uit vechtlust had gehandeld en zich verdedigd door eene
sophistische onderscheiding.
Die verklaring, door F r u i n zeker niet dan met leedwezen uitgesproken en door
den druk openbaar gemaakt, was koren op den molen van dezulken, die tegen den
persoon van den Stadhouder waren ingenomen zonder grondig eigen onderzoek; ook
is het waarschijnlijk dat de achterdocht, die in den jongsten tijd zich weder eens heeft
doen hooren, in het oordeel van Prof. F r u i n haar kracht en steun zoekt.
Toch had de historische critiek haar laatste woord nog niet gesproken.
Vier jaren nadat F r u i n zijn ‘Nadere mededeeling omtrent W i l l e m I I I en den
slag van St. Denis’ had in het licht gegeven, schreef Prof. P.L. M u l l e r op zijne
beurt eene studie over het onderwerp, en gaf die uit in de Gids van October 1882.
Hij onderwierp daarin het geheele vraagstuk van den slag aan een zeer grondig
onderzoek. Punt voor punt ging hij nauwkeurig den toestand op het oorlogsterrein
na en kwam zoodoende tot de slotsom, - waartoe trouwens ook Fruin was gekomen
- dat het behoud van de vesting Mons voor de Spanjaarden van zulk een overwegend
belang was, dat daarvan het lot van de geheele Zuidelijke Neder-
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landen afhing; dwong Luxembourg ze tot de overgave, dan was Frankrijk zoo goed
als meester van die gansche, zooveel begeerde en zoolang betwiste gewesten. Om
dat te beletten wilde niet alleen W i l l e m III, maar wilden ook de Staten-Generaal
alles op het spel zetten; hunne resoluties laten daaromtrent geen schijn van twijfel:
den 19den Augustus 1698, d.i. acht dagen na den vrede gelastten zij den Prins om,
indien het niet anders kon, ‘door alle mogelijke middelen van secours’ te beletten
dat de toevoer van levensmiddelen niet langer werd afgesneden, m.a.w. dat de stad
niet werd uitgehongerd en tot capitulatie gedwongen.
Hierover zijn dan ook alle geschiedkundigen het eens, dat het ontzet van Mons
gebiedend noodzakelijk was. De vraag werd echter gesteld of de Prins niet, wetende
dat het sluiten van den vrede tusschen Frankrijk en de Provinciën althans op handen
was, had behooren te beproeven den beraamden aanval, die zeker veel bloed zou
kosten, noodeloos te maken door eene voorafgaande sommatie aan Luxembourg. Op
dit punt nu is de critiek van Prof. M u l l e r niet minder dan afdoende. Hij heeft
onwederlegbaar aangetoond dat, wanneer het voor een veldheer al in schier alle
gevallen onraadzaam is den vijand door dergelijke waarschuwende sommaties op
een aanval bedacht te maken, het zeer stellig voor Prins W i l l e m III bij Mons de
onbezonnenheid en roekeloosheid zelve zou geweest zijn door eene dergelijke
waarschuwing zijn vijand voorbereid te maken op zijn vermetelen opmarsch.
Luxembourg achtte zijne stelling zoo sterk, dat zij naar zijn oordeel onneembaar kon
heeten: hem te verdrijven of tot het prijsgeven van die stelling te noodzaken was
wellicht mogelijk door overrompeling; door een strijd, die als het ware aangekondigd
was, was het zulks zeker niet.
Die vraag omtrent 's Prinsen verplichting tot eene voorafgaande sommatie aan
Luxembourg om de blokkade van Mons op te heffen was intusschen niet de
hoofdvraag; zij werd eigenlijk alleen subsidiair opgeworpen voor het geval men zou
moeten toegeven, dat W i l l e m I I I van het sluiten van den vrede inderdaad geen
kennis gedragen
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had: immers den 16en Augustus, twee dagen na den slag, zond de Prins wél eene
sommatie. Op die zaak, of hij die kennis verkregen had, ja dan neen, kwam het aan.
Wat nu heeft de historische critiek wederom daaromtrent geopenbaard en
geoordeeld?
Kortweg is de stand van zaken, na het bekend maken der aanteekeningen van
H u y g e n s , aldus samen te vatten.
Den 10en Augustus des avonds is de vrede van Nijmegen geteekend.
Het was het laatste oogenblik van den termijn, door Engeland en de Republiek
gesteld voor het al of niet aannemen van de laatst gestelde voorwaarden; door allerlei
diplomatieke kunstgrepen hadden de Fransche afgevaardigden op het vredescongres
onophoudelijk beproefd te ontkomen aan de onaangename noodzakelijkheid om òf
hunne eischen te laten vallen, òf den vrede onmogelijk te maken. Zoo was het, dag
in dag uit en week in week uit, onzeker gebleven of de vrede tot stand zou komen ja
dan neen. Naar mate de 14 dagen verstreken, die door de Engelsch-Nederlandsche
nota van 26 Juli den Franschen Koning waren gelaten voor het nemen van een besluit,
scheen de kans op den vrede kleiner; toen op den 9en het vredesverdrag nog niet was
onderteekend, scheen zij verloren. Zoo dacht men in het geheele land, zoo dacht, en
- laat het er worden bijgevoegd - zoo hoopte Prins W i l l e m III, die den
afzonderlijken vrede - en terecht! - voor noodlottig hield.
Daar kwam den 13en, dus den dag vóór den slag, een gedrukt papier in het
legerkamp, een bericht bevattende, door een der gevolmachtigden, Va n
B e v e r n i n g k , afgezonden aan de Staten Generaal; het bericht behelsde, dat men
te Nijmegen besloten had in den avond van den 10en het vredesverdrag te teekenen
- een bericht dus dat die behandeling zou plaats hebben, niet dat zij had plaats gehad.
Het is wel waarschijnlijk, dat de afdruk van deze tijding, al staat het nergens vermeld,
ook den Prins op de een of andere wijze onder de oogen is gekomen, of althans de
inhoud hem is medegedeeld. Maar welke waarde kon hij daaraan hechten? Indien
inderdaad de vrede gesloten was,
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dan zou toch zeker hem in de eerste plaats daarvan kennis zijn gegeven worden, en
dit was, schoon het reeds de derde dag was, niet geschied, zelfs de tijding van het
voornemen om te teekenen, dat dan heette door B e v e r n i n g k aan de Staten te zijn
medegedeeld, was hem niet geworden. Hoe zou het dan den Prins in die
omstandigheden mogelijk zijn geweest aan het gedrukte papier, dat in het kamp was
aangebracht, eenige waarde te hechten? Misschien was het inderdaad de afdruk van
een authentiek stuk, maar bij gemis van nader bericht lag de gevolgtrekking voor de
hand: op het laatste oogenblik was de onderteekening van den vrede tóch nog
verijdeld.
Ook den 14en had Willem III nog geen bericht van het gebeurde te Nijmegen, en
eerst den 15en, den dag na den slag, kreeg hij de tijding door een briefje van den
raadpensionaris; ook toen ontbrak hem nog altijd de officieele mededeeling - en bij
Huygens kan men lezen hoezeer hem dit verwonderde, en hoe bitter het hem ergerde.
Niemand wist toen nog, dat eene nalatigheid Va n B e v e r n i n g k en - wellicht een ongeval van een koerier in het spel waren geweest. Naderhand was daarover vrij
wat moeilijkheid, maar de fout was niet meer te herstellen.
Inderdaad, wie onbevooroordeeld de omstandigheden en voorvallen in de dagen
van 10-16 Augustus 1673 onderzoekt, kan niet anders dan met Prof. M u l l e r tot
het besluit komen dat Prins W i l l e m , bij gemis van elk bericht aan hemzelven, den
hoofdpersoon, elke andere tijding als valsch of voorbarig gerucht moest beschouwen
en waardeloos oordeelen. Volkomen naar waarheid, zonder eenige spitsvondigheid,
kon en moest hij ‘voor God verklaren dat hij (vóór den 15den Augustus) niet geweten
had, dat de vrede gesloten was’.
Het is te betreuren, dat Prof. F r u i n , klaarblijkelijk onder een indruk van
teleurstelling en spijt, van schrik misschien, de waarde van H u y g e n s ' bericht
omtrent de nagedrukte dépêche van B e v e r n i n g k heeft overschat, en het spijt mij
dat het groote gezag van zijn naam is ver-
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bonden aan eene opvatting, die niet juist kan zijn. Het voortreffelijke betoog van
Prof. M u l l e r heeft, naar mijne overtuiging, het laatste woord in zake den slag van
St. Denis gezegd. Mij heeft het bekeerd. In deze dagen van velerlei geschrijf over
den Prins is herlezing van zijn Gids-artikel uit 1882 ook anderen ernstig aan te
bevelen.
En hoe dan, ten slotte, zal het oordeel der historie over Prins W i l l e m moeten
luiden, ook wanneer zij in de eerste plaats zich rekenschap vraagt en geeft van zijne
handelingen in de drie hier besproken zaken?
De beschouwing van zijne gedragingen in zake den geheimen handel met Engeland
dwingt tot het besluit, dat de Prins rein en onbaatzuchtig, alleen met het oog op 's
lands belang, dien handel heeft gevoerd, en ze met dezelfde bedoeling, zijn eigen
belangen ter zijde stellende, heeft afgebroken.
De overweging van zijne handelwijze in de dagen van den moord op de D e
W i t t e n zuivert hem van alle verdenking, en laat alleen plaats voor een gevoel van
spijt, dat de Prins heeft gemeend - en misschien ten onrechte gemeend - om der wille
van de volksmeening bescherming te moeten verleenen aan onverlaten.
In zake den slag van St. Denis komt het gedrag van Prins W i l l e m uit het
onderzoek te voorschijn, gezuiverd van elken blaam; hij blijkt ook hier trouw te zijn
geweest aan zijn beginsel: nimmer iets tegen de eer.
Maar bij die drie zaken blijft de historie niet staan.
Wie Prins W i l l e m beoordeelen wil - het zij nog eens herhaald - torne niet aan
twee of drie naden van het gewaad zijner glorie. De Prins was een wereld-figuur, die
dertig jaren lang Europa heeft geleid, die zijn vaderland en de helft van Europa's
Staten heeft gevrijwaard voor vernietiging van zelfstandigheid en welvaart: men
trachte, indien men hem beoordeelen wil, zijn levensarbeid te begrijpen, en ture niet
steeds op een enkel punt uit zijn rijk en vruchtbaar leven.
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Onze leestafel.
L. v a n D e y s s e l . Zevende bundel verzamelde Opstellen. Nieuwe Kunst
en Kritiek. Amsterdam. S c h e l t e m a e n H o l k e m a . 1904.
De molen onzer wetgevende macht maalt, zei de ‘Standaard’ dezer dagen, niet alleen
langzaam, doch veelal heel slecht. Vandaar dat zoo menige wet, reeds kort nadat ze
werd aangenomen, herzien en gewijzigd moet worden. Voor een deel ligt dit daaraan,
aldus gaat het antirevolutionaire blad verontschuldigend verder, ‘dat de geest van
onze taal het heldere, klare en doorzichtige van de Fransche en Engelsche taal mist.’
Die onbewezen, zoo maar neergeworpen aanklacht tegen onze moedertaal wijs ik
af. Even klakkeloos als het antirevolutionaire blad zijn stelling neerschreef, plaats
ik er de mijne aan over: onduidelijkheid van Hollandsche geschriften is niet te wijten
aan de taal, maar aan de landgenooten, die zich van die taal bedienen. Het
spreekwoord zegt: ‘tout ce qui n'est pas clair n'est pas français.’ Men zou dat even
goed van het Hollandsch kunnen beweren.
Het Hollandsch glashelder als het Fransch! Men zou het zoo niet zeggen, wanneer
men bij een gevierd meester van den Hollandschen stijl, bij een man, die de kunst
verstaat om met zijn taal te tooveren, een volzin als den volgenden leest:
‘Intusschen is de oprichting van het tijdschrift “Onze Eeuw” verklaarbaar, en wel
om dat: het begrijpen van een tijdschrift als iets monumentaal-politiesch vermoedelijk
even veel recht van bestaan heeft als de specifiek en eklektisch filosofico-artistische
opvatting omtrent een tijdschrift.’
Welk een genot met Kong-tse (Confucius) te kunnen zeggen: ‘Ziet, als de gedachten
van een man hoog vliegen gelijk een vogel in de lucht, dan zijn mijne gedachten de
pijl, die ze doorboort en tot mij brengt. Zijn zij als het vlugge hert op het wijde veld,
dan zijn mijne gedachten snel als de jachthond en halen haar in. Zijn zij zoo diep als
de visch in den onafzienbaren afgrond, dan gelijken mijne gedachten op den haak,
waaraan zij naar boven
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gehaald en in het daglicht geplaatst worden!’ Inderdaad welk een weelde alles te
begrijpen! Maar tegenover zulk een volzin als den zoo even geciteerden sta ik met
open mond en onmachtig om een enkel woord voort te brengen.
De bedoeling van den Heer v a n D e y s s e l kan natuurlijk niet zijn, dat ‘Onze
Eeuw’ enkel om staatkundige redenen zou zijn opgericht. In de onmiddellijk
voorafgaande volzinnen wordt de oorsprong van het tijdschrift met den wensch van
sommige lieden in verband gebracht, om de vieze dingen doende boeren van S t i j n
S t r e u v e l s uit hun salon te weren. Ook zou, als in de schatting van onzen auteur
‘O.E.’ zich niet om letterkunde bekreunde, deze zevende bundel niet ‘ter bespreking’
zijn toegezonden.
Immers de bundel behelst enkel letterkundige opstellen en daaronder, zooals men
van dezen hoogstaanden auteur verwachten kan, vele van de allerbeste soort. Wie
langzaam en met ingespannen aandacht de voortreffelijke critieken bestudeert, aan
v a n H u l z e n , C o u p e r u s , Dr. J u r i s , H e y e r m a n s , A r y P r i n s en
A l e t r i n o gewijd, zal moeten erkennen dat de Heer v.D. beter dan misschien iemand
anders de moeilijke kunst in praktijk brengt, om zijn landgenooten met vrucht te
leeren lezen en hun een juisten kijk op deugden en gebreken van letterkundige
gewrochten te verschaffen.
Toch kan ik niet alles in dezen bundel bewonderen. Het stemt den lezer niet tot
nadenken en geeft evenmin grooten dunk van levensernst bij den schrijver, wanneer
deze op bl. 259 loszinnig de orakelspreuk doet hooren, dat ‘de geestelijke
gezichtskring’, binnen welken er verschil tusschen goed en kwaad schijnt te zijn,
enkel bij lager staande menschen wordt aangetroffen en ‘een minder goede
gezichtskring is’.
Naar aanleiding van dit tweede gedeelte van den bundel, die den titel
‘Proza-gedichten’ voert, moet mij nog van het hart, dat ik het beneden de waardigheid
van een groot schrijver acht in duizend bizonderheden te schilderen, hoe een jongen
in zijn bed ligt, hoe zijn ledikant er uitziet, hoe de sprei, hoe de kam, hoe het
zeepbakje, hoe het dekseltje van het zeepbakje, hoe de waschkom, hoe de spons enz.
Wel is het merkwaardig, dat in een eeuw van stoom en zenuwoverspanning er een
voortreffelijk woordkunstenaar gevonden wordt, die kalmte en tijd vindt om dat alles
haarfijn te beschrijven. Niet minder treffend is het, dat er duizend lezers zijn om van
die minutieuse, inderdaad talentvolle schilderingen te genieten. Zelfs zou men het
verblijdend kunnen noemen,
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dat er nog zooveel gezonde lieden zijn, die het leven heel rustig opnemen. Maar aan
den anderen kant moet ik vragen, of kunst niet dreigt te verdorren als zij van vorm
zonder inhoud wil leven! Wat zou men zeggen van een gastheer, die fraaie maar
ledige oesterschalen opdischt?
Ten slotte dit nog. In zijn Laokoon heeft L e s s i n g gewezen op de natuurlijke
grenzen tusschen woordkunst en beeldende kunst, grenzen die bepaald worden door
de geheel verschillende middelen, waarvan de twee kunsten zich bedienen, en ook
door de beperktheid van 's menschen geheugen en phantasie. De Heer v a n D e y s s e l
schijnt zijne redenen te hebben om die oude wijsheid voor valsche munt te houden.
Intusschen blijft het een feit dat de allergrootste dichters zaken en personen slechts
met éénen sprekenden trek plegen te beschrijven. Ook is het onbetwistbaar, dat wie
in woorden achtereenvolgens alles tracht op te sommen wat een schilder in zijn beeld
te aanschouwen geeft, licht gevaar loopt het een of ander te vergeten. Zoo is het den
Heer v a n D e y s s e l bij de beschrijving van A d r i a a n 's ledikant overkomen een
driehoek uit slechts twee stokken saam te stellen. Men leze bl. 131.
En nu nog ‘pour la clôture finale et définitive’, zooals de dansmeester zegt, de
vrees uitgesproken, dat de jeugdige A d r i a a n spoedig een kaalkop zal zijn. Want
wij lezen op bl. 220 dat tusschen de tanden van zijn kam in, bij het gladde latje,
waarin die tanden allemaal samen zijn, ‘zilver grijze dingetjes’ worden aangetroffen.
‘Die heeten roos en zijn vies, maar zij zijn niet vies en zijn zilver en wit en worden
roos genoemd en komen van je bruine haar.’ Zoo deelt de Heer v a n D e y s s e l ons
mede. Hij had er wel de waarschuwing aan mogen toevoegen het haar door
dagelijksche wasschingen schoon te houden. Dat zou goed zijn voor den bol van
A d r i a a n en ook voor den kraag van zijn jas, die er nu denkelijk door de telkens
afvallende schilfertjes vettig en ietwat besneeuwd uitziet.
V.D.W.
Dr. J.W. W i c h e r i n k , Arts te Alkmaar. Beschouwingen over het
Groenloopen. Amsterdam, van H o l k e m a e n Wa r e n d o r f . 1904.
Dr. J.H. G u n n i n g W z n . zegt in zijn intreerede als Privaat-Docent bij de
Amsterdamsche Gemeentelijke Universiteit, dat de openbare Universiteiten thans
‘aan allerlei smaad, hoon en miskenning bloot staan en allerlei middelen in het werk
gesteld worden om ze der natie verdacht te maken.’
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Ik ben er van overtuigd, dat Dr. W i c h e r i n k aan zijne Utrechtsche alma mater een
goed hart toedraagt. Toch brengt ook hij koren op den molen van de hierboven
aangeduide felle haters onzer Universiteiten, wanneer hij schrijft:
‘Tot de instellingen in de studentenwereld, welke in staat zijn, tijdelijk of voorgoed
onze ethische en aesthetische persoonlijkheid te verkrachten, en dit ook, blijkens de
vele geconstateerde en nog bij herhaling te constateeren gevallen, werkelijk doen,
behoort het groenwezen.’
Welnu, ik begrijp, dat iemand niet veel voor het groenloopen gevoelt. Desnoods
worde Dr. W i c h e r i n k toegegeven, dat het ‘een pest in de Nederlandsche
studentenwereld’ is. Heeft hij daarom het recht in het meervoud van ‘instellingen’
te gewagen, welke met het verderfelijk instituut eene streek houden en er alle op uit
zijn den jongen student naar ziel en lichaam te vermoorden?
Wat bedoelt hij met die overige ‘instellingen’? Toch niet het Studententooneel?
Opvoeringen als die van ‘Oedipus’ en van ‘Lucifer’ kunnen enkel bewijzen, dat de
Universiteit kweekplaats is van een idealen zin. Zij komen om finantieele redenen
en ook omdat de tijd ontbreekt zelden voor; het ware niet wenschelijk, dat zij dikwijls
herhaald werden; maar zij zouden onmogelijk zijn, indien de corpsleden geen levendig
gevoel hadden voor wat het meest verheven is in de Grieksche en in de Vaderlandsche
poëzie. Ook aan een zoo smaakvolle en sierlijke vertooning als het ‘Ridderhofspel’,
welke door Hare Majesteiten onze geëerbiedigde Koninginnen bewonderend werd
gadeslagen, kan onze dokter niet gedacht hebben. Het corps, dat die schoone zijde
van het voorvaderlijk verleden aan onzen prozaïschen tijd te aanschouwen gaf en
ons terugtooverde in de dagen, toen de mannelijke deugden hoog in aanzien stonden
en de dapperste held door de schoonste vrouw gelauwerd werd, verdient zeer zeker
een eeresaluut. Onberaden, zonder erg, bezigt onze dokter woorden, die bij
onnadenkenden het vermoeden moeten wekken, dat de Universiteit een poel van
ongerechtigheden is.
Dr. W i c h e r i n k heeft volgens zijn eigen getuigenis nooit groengeloopen en
nooit in kringen verkeerd, waarin werd groengeloopen. Hij is een van de korypheën
van den ‘Studentenbond’ geweest en heeft zijn boekje met het door hem erkende
doel geschreven om leden voor dien ‘Bond’ te werven. Op aangename wijze verhaalt
hij de lotgevallen van die onder zijne leiding bloeiende Vereeniging. Zijn geschrift
zal gaarne door allen gelezen worden, die in de Universiteit belang stellen. Maar in
zoover het
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‘Beschouwingen over het Groenloopen’ wil geven, heeft het slechts een zeer
betrekkelijke waarde.
Eèn van de hoofdstukken van zijn boekje strekt om te betoogen, dat groenloopen
met zelfvernedering op ééne lijn is te stellen. Het verplaatste mij een halve eeuw
achteruit, toen ik zelf novitius was. Hoe graag zou ik het op nieuw zijn, als ik voor
dien prijs mijn jeugd kon terugkoopen! Zeker was het niet prettig, als ware men een
oppasser, tegen zoo en zoo laat bij den een of ander ‘meneer’ besteld te worden. En
dan te moeten hooren: ‘Zet jij eens thee, vrindje, maar wee je gebeente, als de drank
niet goed is’. Nu, beenderen werden er nooit gebroken, maar het kon voorkomen,
dat men een blauwe plek opliep, als de thee gekookt had. Hoe verschikkelijk, niet
waar? Wel neen! Men leert zich redden, ondervindt misschien dat een goed humeur
een schat, dat ieder talent een kracht is.
Ziedaar een novitius, de stamhouder van een rijke en hoogst aanzienlijke familie.
Hij is overgeleverd aan een student, die de zoon van een voornamen kleedermaker
der hoofdstad is. De vader van den laatste gaat met den hoed in de hand door het
land. Hij telt den vader van den eerste onder zijn beste klanten. De twee jonge mannen
weten dat. Toch is nu de kleermakerstelg de ‘meneer’, die op een hoogen toon zijn
wenschen te kennen geeft aan den jeugdigen baron. Zou het ook nuttig en leerzaam
kunnen zijn, dat zoo de maatschappelijke verhoudingen eens zes weken lang worden
omgekeerd? Zou het misschien aan een juiste taxatie van groot en klein bevorderlijk
kunnen zijn?
De zoon van een waarlijk groot man loopt groen. ‘Voor uw vader hebben wij
onbegrensden eerbied, maar jij, kereltje, jij bent een ongeluk!’ Zeker is dat niet de
prettigste manier om te ontdekken, dat men niet volstaan kan als zoon van een
beroemd man geboren te zijn, maar er naar streven moet zelf iets te beteekenen. De
les is ruw, maar, zoo ik mij niet vergis, zelfs voor een hardleersche doeltreffend.
Natuurlijk rees er menige zucht uit het beklemde moederhart, als de dag naderde,
waarop de misschien vertroetelde lieveling voor ten minste zes weken, zooals ik in
mijn jongen tijd, aan onbezonnen en baldadige handen stond te worden overgeleverd.
Nu komt men er gemakkelijker van af. Invloedrijke mannen, die gaarne de rol van
Voorzienigheid spelen, hebben weten te bewerken, dat de groentijd tot de helft werd
ingekrompen. Toch waarschuwt onze dokter tegen het groenloopen. Hij maakt er
zoo veel mogelijk bang
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voor. Zou hij liever zien, dat ook hier de Duitsche gewoonte werd ingevoerd ‘auf
die Mensur’ te komen? Het leven is met name voor hen, die tot de hoogere klassen
der maatschappij behooren, zoo effen en gevaarloos geworden, dat wel iets mag
overblijven, hetwelk de mannelijke deugden als moed en tegenwoordigheid van geest
ontwikkelt bij wie zullen geroepen worden de gidsen van hun volk te zijn. Laat het
groenloopen een berg zijn, waar men met eenigen schrik tegen opziet. Het heeft deze
groote verdienste dat het angst leert overwinnen.
Natuurlijk zal ik niet beweren, dat er bij een studentenbond geen kloeke, flinke
jonge mannen worden aangetroffen. Ik weet het tegendeel. Maar de Duitschers, die
een weerbaar volk willen zijn, weten zeer goed, waarom zij de studentenduels niet
met geweld verhinderen. Ik verbeeld mij, dat ons groenloopen, daar het minder
litteekenen achterlaat, de voorkeur verdient. De mooie, jonge meisjes van Nederland,
die, naar ik hoop, minachting gevoelen voor wie te bang zijn om groen te loopen,
zouden nochtans ongaarne hun mannen moeten kiezen onder jongelingen, die gekerfd
waren in hun gelaat, zooals bijna alle Duitsche muzenzonen.
Natuurlijk komen er misbruiken bij het groenloopen voor. Onder de massa vindt
men licht een schurftig schaap. Wie een laag karakter heeft, verraadt het als
‘donderaar’ of als novitius op zoo duidelijke wijze, dat hij in later leven zich den
toegang gesloten ziet tot ambten, waarvoor hij niet deugen zou. De geesten worden
in den groentijd gevormd en geproefd.
V.D.W.
Dr. H. V i s s c h e r . Religie en Zedelijk leven. Utrecht. G.J.A. R u y s .
1904.
Ik geloof, dat men deze redevoering, door Prof. V i s s c h e r bij de opening van den
nieuwen cursus uitgesproken, met genoegen en grootendeels met instemming lezen
zal. Te recht merkt hij op, dat ‘de steeds wassende stroom van individualisme’ een
dreigend gevaar voor onze beschaving en voor ons maatschappelijk leven wordt.
‘De moreele orde, die tot nu toe de conscientiën bond, schijnt haar klem in te boeten’.
Duizenden zijn er, die openlijk getuigen, dat zij alles geoorloofd achten en plicht,
zedewet naar het rijk der spoken verbannen. Die afwijzing van iederen onzichtbaren
band, die verzwakking der zedelijke drijfveeren moet daaraan worden toegeschreven,
dat de religie haar macht over den modernen mensch verloren heeft. De ervaring der
eeuwen leert, dat religie
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en zedelijk leven één wortel hebben. ‘Ook hier geldt het schoone woord: de mensch
zal niet scheiden, wat God vereenigd heeft’.
Ik herhaal het: die gedachtengang schijnt in hoofdzaak gezond. Maar niet boven
bedenking verheven acht ik, wat op blz. 11 te lezen staat: ‘K a n t en D a r w i n ,
criticisme en evolutie hebben de nieuwe aera (van anarchie in het rijk der geesten)
ingeluid’. Neen, antwoord ik. Het klokkengelui, dat die nieuwe aera aankondigde,
werd reeds tegen het einde der middeleeuwen gehoord. Sedert dien tijd won het
individualisme voortdurend veld, werd de macht der hierarchie steeds zwakker. Zoo
ging het, omdat de voogdij over de West-Europeesche volken haar nuttige taak had
volbracht en voortaan enkel stilstand van leven ten gevolge kon hebben. Men verkoos
niet, om de eenheid van denken en gevoelen te redden, het denken en gevoelen te
laten verdorren. Niet door K a n t en evenmin door D a r w i n is de leekenwereld
geëmancipeerd.
Ook met een andere uitspraak kan ik mij niet vereenigen.
Prof. V i s s c h e r zegt n.l. op bladzijde 34: ‘Als K a n t de these formuleert, dat
wij zoo moeten handelen, dat de principia van onzen wil kunnen dienen als een
systeem van algemeene wetgeving, dan is ook bij hem zelfs de societas de
controleerende macht over den individu, het universeele de autoriteit van het
individueele’. Deze woorden zijn geschreven naar aanleiding van K a n t 's
grondstelling der practische rede: ‘Handele so, dass die Maxime deines Willens
jederzeit zugleich als Princip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne’. De
autoriteit, zegt Prof. V i s s c h e r , ‘wordt hier gelegd in den grooten factor, waarin
de kleine opgesloten ligt. Het geldt steeds het geheel en het deel, de societas en haar
leden. Verklaart dit nu de zedelijke autoriteit? Kan nu uit de relatie van het kleine
tot het groote het gezag geboren worden, dat over de menschenziel uitgaat?’
Dit alles wortelt, meen ik, in misverstand. Niemand heeft nadrukkelijker dan K a n t
verklaard, dat als het er op aankomt te bepalen wat behoort te geschieden, men niet
moet vragen naar wat pleegt te geschieden. En evenmin moet men volgens K a n t
te rade gaan met wat men zelf wenscht of wat anderen wenschen. Zijn grondstelling
is, dat men onder alle omstandigheden slechts dat behoort te willen, wat waard is
om gewild te worden. Om dat te ontdekken is het noodig af te zien van de eischen
van ons eigenbelang, van onze lusten, van onze gewoonten. Een vaste overtuiging
aangaande recht en plicht kan men dan slechts erlangen, wanneer men als redelijk
wezen een universeel standpunt
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inneemt, zelfzuchtige belangen doet zwijgen, persoonlijke drijfveeren op nonactiviteit
stelt en dan de vraag beantwoordt: wat is het, waaraan ik als mensch waarde moet
hechten? Een beter toetssteen voor de juistheid van ons zedelijk oordeel is ondenkbaar.
Natuurlijk is het criterium van het zedelijke, hetwelk K a n t ons hier aan de hand
doet, louter formeel. Men kan er de tien geboden niet rechtstreeks uit afleiden. Het
materiaal der ervaring is noodig om te bepalen welken inhoud de plicht heeft onder
gegeven omstandigheden. Maar zoo is ook de logische wet der contradictie zuiver
formeel. Zij is een richtsnoer voor de juistheid van ons denken, doch de materie,
waarop ze moet worden toegepast, ligt niet in haar opgesloten.
Op bl. 38 vraagt Prof. V: ‘Wat is dan de zedelijke autoriteit, die wij waarnemen
in ons zielkundig bestaan?’ Zijn antwoord luidt: ‘Zij is niet louter subjectief. Let wel,
ik bedoel daarmede niet, dat haar macht niet uitsluitend in eigen ik wordt ervaren.
Haar stem wordt in ons, door ons beluisterd. Ook hier kunnen wij niet treden buiten
onszelven. Slechts dit ééne bedoel ik, dat zij eigen is aan de menschelijke natuur Er
is niemand zonder haar. Zij is geen willekeurig persoonlijk element. Voor ons
zelfbewustzijn staat die autoriteit niet als ons levensproduct, noch als door ons
gemaakt.’
En op bl. 40 zegt hij: ‘Ons aller denkwet is één. En ook dezelfde zedelijke autoriteit
rust op allen. Hetgeen zich onder bepaalde omstandigheden aan ons als recht oplegt,
dat erkennen wij als objectief recht voor allen, die onder dezelfde omstandigheden
verkeeren. Een geweten, dat product is van menschelijke willekeur, is even
ondenkbaar als een intellect, dat tweemaal twee niet vier achtte. In dezen zin staan
wij voor een objectieve autoriteit.’
Dit alles is in den geest van K a n t gesproken. Prof. V. is meer Kantiaan dan hij
zelf vermoedt.
V.D.W.
Dr. J.H. G u n n i n g W z n .. De verantwoordelijkheid van den Leeraar.
Rede gehouden tot opening zijner lessen in paedagogiek aan de
gemeentelijke Universiteit van Amsterdam op Woensdag 5 October. P.N.
v a n K a m p e n & Zn. 1904.
Het is bekend dat Dr. G u n n i n g , diep doordrongen van het mysterie der
persoonlijkheid, de paedagogiek niet als een receptenboek wil beschouwd zien,
volgens hetwelk de leeraar de hem toevertrouwde kinderen zou hebben te onderwijzen
en op te voeden.
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Dit is niets nieuws. Ook de geneesheer tracht te individualiseeren, begrijpt dat hij
niet ziekten, maar zieken heeft te genezen. Voor den leeraar vloeit daaruit voort, dat
het zijne taak is in de ziel van het kind te lezen. Helder doet Dr. G u n n i n g uitkomen,
dat het onderwijs eerst dan vruchten kan dragen, wanneer een band van liefde tusschen
meester en kind bestaat. Met grooten nadruk spreekt hij over de verantwoordelijkheid,
welke de onderwijzer tegenover God, het kind en de maatschappij op zich neemt.
De ondervinding schijnt Dr. G u n n i n g geleerd te hebben, dat die
verantwoordelijkheid in den regel levendiger gevoeld wordt door de onderwijzers
der lagere dan door die der middelbare school. Hij schrijft het daaraan toe, dat bij de
opleiding der onderwijzers van de lagere school de paedagogiek niet, gelijk bij die
der middelbare, geheel verwaarloosd wordt. Daarin zal hij wel gelijk hebben. Toch
zal een andere reden van het waargenomen verschil wel deze zijn, dat op gymnasium
en H. Burgerschool ieder uur een nieuwe docent tegenover de klasse staat en
dientengevolge geen der docenten zich bijzonder heeft aan te trekken wat er uit het
kind ten gevolge van het schoolbezoek opgroeit. Over talrijke personen verdeelde
verantwoordelijkheid wordt door niemand hunner ernstig gevoeld.
Terecht beklaagt Dr. G u n n i n g er zich over, dat hem geen gelegenheid wordt
verschaft voor practische oefeningen in de paedagogiek. Enkel theoretische
uiteenzettingen zijn maar half werk. Voor de opleiding van toekomstige leeraren is
een paedagogisch seminarie broodnoodig. Dit zal ieder toestemmen. Ik begrijp dan
ook niet, dat het onmogelijk zou zijn den Heer G u n n i n g en zijn discipelen den
toegang te ontsluiten tot de verschillende gymnasia der hoofdstad, al ware het in
ieder dier stichtingen maar gedurende een uur per week. Niet enkel toekomstige,
maar ook reeds in dienst getreden jonge docenten zouden in zoo'n uur onder de
leiding van een deskundige als Dr. G., een man met een helder hoofd en een warm
hart, heel wat kunnen leeren.
V.D.W.
Prof. Dr. G. Ve r r i e s t . Over de Grondslagen van het Rhythmisch Woord.
Bussum. Va n D i s h o e c k .
Deze lezing van prof. Ve r r i e s t , in 1903 voor de Amsterdamsche afdeeling van
het Algemeen Nederlandsch Verbond gehouden, zal ook in druk dengenen, die haar
hoorden, zeker welkom zijn. Ve r r i e s t is een man met warme bewondering voor
de poëzie, die bovendien in pittige en kleurrijke taal zijn fijn gevoelde waardeering
weet te uiten. Dat hij wat heftig is, vergeeft men hem van
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zelf: men aanvaardt de al te felle blaam ter wille van de welsprekende bewondering.
De schrijver is nu eenmaal een van die menschen, die niet kunnen bewonderen zonder
tevens te haten, en hunne liefde voor de éénige, de levende, de echte volkstaal slechts
halverwege meenen te hebben getoond, als zij er niet een woord van schimp aan
hebben toegevoegd voor ‘de starre, stomme, klanklooze dame met hare gesminkte
kaken,... de schooltaal, steendoode taal’ enz.
Maar heeft Ve r r i e s t in zijn forsche, opwekkende verhandeling de stelling
bewezen, om welker bewijs het hem te doen was? ‘De Versbouw is kind van ons
stemorgaan, niet van ons gehoor’ zegt de schrijver, en om die stelling te bewijzen
begint hij met aan te toonen hoe ‘alles wat wij voelen en denken langs duizende
zenuwlanen in onze spieren geworpen wordt en vloeit en rijzelt door ons lichaam’,
maar vooral op de organen van ademhaling en stem een zeldzaam sterken en duidelijk
waarneembaren invloed heeft. Heeft bij ons denken in het algemeen ons spiergevoel
een gewichtige rol; bovenal geldt dat onze lippen, tong en keel; zij beelden de letters
die wij denken, ongevraagd, na: ‘de oorspronkelijke beelden der woorden liggen in
het motorisch gebied der hersenschors’.
Tot dus ver zullen de meeste hoorders wel met den spreker zijn meegegaan. Maar
hoe, wanneer hij op dezen grondslag steunend nu de geheele woord- en vers-rhythmiek
uitsluitend uit de physiologie van ademhalings- en spreekorganen wil gaan verklaren?
Grondslag van het rhythmisch woord is natuurlijk in zoover ons spierstelsel, dat het
de spieren van borst en keel zijn, die het te weeg brengen; maar dat is een ‘truism’,
voor welks demonstratie geene verhandeling behoefde te worden geschreven. Geeft
men echter aan die observatie deze uitbreiding, dat men den rhythmus van woord of
vers uitsluitend en alleen toeschrijft aan een bepaald - zeker toch wel onder den
invloed eener zekere gemoedsstemming ontstaan? - spel van borst en spieren, dan
ziet men twee factoren over het hoofd.
Vooreerst den motorischen factor van den dans. Niet de adem is het toch, die onder
den wisselenden indruk der gemoedsaffecten nu eens den dactylus, dan weer eens
den jambus kiest voor den gang van het lied over onze lippen. Neen het is de dans,
die met het overig spiergestel ook de ademhaling regelt. Was niet de oorsprong der
lyriek het danslied? Het zou gewaagd zijn ten bewijze hiervan den geleerden schrijver
op de oorsprongen der Grieksche poëzie te wijzen: hij zelf verklaart, dat de booze
tijd alle herinneringen van Sophokles' treurspel uit zijn ‘spiergeheugen’ heeft

Onze Eeuw. Jaargang 4

479
weggevaagd, en toont ondeugend de waarheid dier verklaring aan door het eenige
halfvers uit den Philoktetes, dat hij nog wel kent, verkeerd te vertalen. Maar hij zal
toch ook zelf wel erkennen, dat tot zelfs in de eenvoudigste stafrijmen, die hij citeert,
duidelijk blijkt, hoe weinig het volkslied zijn oude huwelijk met den dans vergeten
kan?
Maar in de tweede plaats het gehoor! Èn de rhythmus èn de klanken kiest de zanger
onder tweeledigen invloed. Naast den aandrang van binnen, naast dien
gemoedstoestand, die in hoogste instantie de grondslag zijner dichterlijke taal is, en
naast zijne ook door Ve r r i e s t niet verklaarde voorkeur voor sommige, tegenzin
tegen andere klanken, leidt hem de begeerte om, wellicht zelfs ten koste van
inspanning, te behagen aan het luisterend oor. Een zoo fijn hoorder als Ve r r i e s t
is weet dat natuurlijk wel. Maar het is of hij 't opzettelijk verzwijgt. ‘Hoe mat en
moede voelt men zich’ - zegt hij ergens - ‘bij het lezen van het vers dat R a c i n e in
den mond legt van O r e s t e s als hij zijnen boezemvriend P y l a d e s zijn troosteloos
zwerven schildert:
Tu vis mon désespoir et tu m' as vu depuis
Trainer de mers en mers ma peine et mes ennuis.

Dit laatste vers met zijne tien of elf sylben, rolt zoo zwaar en zoo verre daarhenen.
Eén enkele ademtocht volstaat nauwelijks om het uit te spreken, en men wordt
pijnelijk de aanspanning van borst en lijf bewust die er toe vereischt wordt’.
Is het niet vreemd, dat een hoorder van R a c i n e , die door het spiergestel van zijn
borst zoo geheel medeleeft met het rhythme dezer verzen, geen enkel woord vindt
om de aandoening weer te geven welke zijn gehoorzenuwen ondervinden van de
klacht dier slepende, traineerende é-klanken?
Intusschen, hoe het zij, Ve r r i e s t moge zijne stelling al of niet hebben bewezen,
de lectuur zijner verhandeling is een genot voor elkeen, die wil leeren, hoe men
verzen lezen - en vertalen moet.
K.K.
De groote Eros. Roman van S w e n d L e o p o l d uit het Deensch vertaald
door Mevr. D. L o g e m a n - v a n d e r W i l l e g e n . Amsterdam. H.J.W.
Becht.
Volgens het onwraakbaar getuigenis van H e r m a n B a n g heeft S w e n d
L e o p o l d , die tot dusver voornamelijk naam had gemaakt door zijne historische
Romans, met de ‘groote Eros’ eene schitterende overwinning behaald op het Deensche
publiek. Het zou ons leed doen, indien door de welverzorgde overzetting van
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Mevrouw L o g e m a n aan des schrijvers succes in zijn vaderland, rijke Hollandsche
lauweren werden toegevoegd. Het onderwerp moge voor een aanzienlijk deel der
gewone romanlezers boeiend zijn, de glans van het boek moge niet uitsluitend te
danken zijn aan het ‘feestelijk electrisch licht’ en ‘het geritsel van zijden rokken’
waarvan de Deensche critici met zekere eerbiedige ingenomenheid melding maken,
doch ook aan des schrijvers talent van schildering en aan de ironische kracht van
zijn waarnemingsvermogen, toch blijft het werk zelf een van die boeken, waarvan
wij het betreuren, als zij zich - en dan nog wel met zoo goede introductie - in onze
Nederlandsche kringen komen presenteeren. De lotgevallen eener weduwe, die haar
leven vult met droomen over eene zinlijke weelde, welke haar eerste huwelijk haar
niet heeft geschonken, kunnen zonder twijfel aan een zeer fijn gevoelig psycholoog,
aan een schrijver die naast onverdachte pathologische kennis haat tegen de zonde en
deernis met de zondares heeft, een boek van hooge tragische waarde in de pen geven;
doch waar die eigenschappen ontbreken moet wel de ‘objectieve’ teekening
karakterloos worden. En zoo heeft - naar ons oordeel - L e o p o l d door zijn Eros
niet veel anders bereikt, dan dat hij de banale romans met een heeft vermeerderd.
K.K.
P.D. C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e . Het leven van Nicolaas Beets.
Haarlem, de E r v e n F. B o h n , 1904.
Wie het leven van B e e t s beschrijven wil, neemt een zware taak op zich. Het lange
en vruchtbare leven van dezen merkwaardigen vaderlandschen dichter en
prozaschrijver, van dezen warmen en geloovigen vaderlander, dezen gevierden
prediker, eindelijk nog den niet minder geëerden hoogleeraar, van dezen man, die
kan gelden als het type van den deftigen Nederlander uit het midden der vorige eeuw,
eischt een biograaf van meer dan gewone veelzijdigheid, van meer dan gewone kennis
van toestanden en gevoelens, van personen en zaken ten onzent in de tweede helft
der eeuw. De biograaf, die hier aan het woord is, heeft aan die eischen weten te
voldoen en krachtig en scherp rijst voor onzen geest uit dit boek de hooge gestalte
van onzen B e e t s . Wie het boek ten einde gelezen heeft, zal moeten erkennen: dit
is B e e t s , met zijn talent en met de schaduwzijden daarvan, met zijn deugden en
gebreken als mensch, als letterkundige, als prediker, als geleerde, deugden en
gebreken, zoowel de eerste als de laatste met liefde en gepaste matiging bejegend
Een welgelukte biografie dus.
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Toch heb ik tegen het boek enkele bezwaren, die ik ook niet wil ontveinzen, al is
mijn gunstig oordeel nog niet genoeg aangewezen door het boven gezegde. Ook
onder het bijwerk, dat overigens niet geheel naar mijn smaak is, ontmoet ik belangrijke
zaken. Naast de ‘data uit het leven’ noem ik gaarne de voortreffelijke lijst van
geschriften, die wij danken aan de zorgen van twee der kinderen.
Er zijn bezwaren van meer gewicht. Het fraaie en kenmerkende tafereel van den
aan zijne schrijftafel schrijvenden B e e t s , dat tegenover den titel geplaatst is, geeft
wel B e e t s zelven uitstekend weêr maar is niet geheel overeenkomstig met den aard
van het boek. Wilde het dit zijn, dan had boven B e e t s de figuur van den biograaf
moeten zweven met de scherpgepunte speer in de rechterhand en in de linker het
schild, waarmede hij de van alle kanten op den schrijver gerichte pijlen afweert. Met
andere woorden het schijnt mij een fout van den biograaf, dat hij voortdurend
polemiseert tegen allen, die B e e t s naar zijne meening ten onrechte hebben
aangevallen, zoowel tegen zijn litteraire als tegen zijn staatkundige wederpartijders.
Ik zal niet ontkennen, dat de verdediging in den regel welgelukt is, met name die
tegen de aanvallen van H u e t en van de geharnaste anti-revolutionnairen, die B e e t s
nooit konden vergeven zijn afkeer van politieken strijd op gronden van
geloofsovertuiging, die hem en zijn vriend Va n d e r B r u g g h e n ten onrechte als
halven, als afvalligen hebben gesmaad, zooals de schrijver met zooveel talent doet
uitkomen. Maar ik meen, dat al die polemiek den indruk van het beeld verzwakt,
immers de aandacht afleidt van den man, dien men wil leeren kennen, om ze te richten
op den politieken en litterairen strijd, waaraan hij ondanks allen aandrang nooit heeft
willen deelnemen en die daarom in zijne biografie meer op den achtergrond had
moeten blijven. Nog erger wordt het, wanneer de schrijver op eigen hand polemiek
gaat voeren, b.v. waar hij spreekt over de inrichting der theologische faculteit. En
hier meen ik den vinger te moeten leggen op een ander gebrek in de compositie van
het boek, namelijk dat wij den biograaf te veel aan het werk zien, dat hij ons te
dikwijls zegt, waarom hij dit doet en dat laat, waarom hij zijn verhaal zoo en niet
anders inricht. Dit alles geeft aan het boek iets onrustigs, niet strookende met de
rustige hoogheid van Beets zelven.
Maar ook in deze gebreken van het boek ligt wel een voordeel: zij geven ons
menige belangrijke bladzijde, waarin de auteur
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zijn speelsch vernuft den vrijen loop laat, de scherpe pijlen en pijltjes uit zijn
welgevulden koker her en derwaarts laat rondvliegen maar ten slotte toch altijd weder
na een welgelukte afstraffing van de boosaardige kwajongens, die naar B e e t s durven
wijzen, terugkeert naar zijn ouden en beproefden vriend, wiens leven hij beloofde
te schrijven.
Want - en hiermede wil ik deze bespreking eindigen - wat hij ons ten slotte laat
zien, is wel degelijk B e e t s : B e e t s , den fotograaf der onsterfelijke schetsen van
de Camera; B e e t s , den gelukkigen dichter van menigen treffenden versregel, den
dichter, al is hij er niet een van den eersten rang geweest; B e e t s , den predikant,
den geloovigen Christen; B e e t s , den trouwen vaderlander, den beproefden vriend
van het Oranjehuis; B e e t s , den smaakvollen geleerde en man van breede kennis;
B e e t s eindelijk, den mensch van karakter, van gematigden zin, van veelzijdige
begaafdheid - een man, die veel voor zijn volk is geweest en wiens ‘spoor’ in de
afgeloopen eeuw zeker een ‘lichtglans’ zal achterlaten, die ‘laat niet af te troosten
met zijn gloor.’
P.J.B.
F.A. B e y e r l e i n , Jena of Sedan? Een militaire roman, vertaling van
mevrouw A.E. N u y s -P o s t h u m u s . Amsterdam, Va n H o l k e m a
e n Wa r e n d o r f , 1904.
‘Het meest gelezen boek van onzen tijd’. Of dit waar is, mogen anderen uitmaken,
maar dat het boek de moeite waard is om gelezen en herlezen te worden, is buiten
kijf. Het verhaalt de geschiedenis eener batterij veldartellarie of liever van de
officieren, onderofficieren en soldaten, van hunne familieverhoudingen en hun
samenleven in en buiten de kazerne. De vraag, of een en ander een goed type geeft
van de toestanden in het Duitsche leger, is voor een leek en niet-Duitscher moeilijk
te beantwoorden: die, of dat leger een Jena of wel een Sedan te gemoet gaat,
beantwoordt de schrijver blijkbaar in den zin van Jena. Als roman is het boek, gelijk
de werken van Frenssen, van de eigenaardige soort, die misschien het best gekenmerkt
wordt door de uitdrukking: verzameling van los samenhangende schetsen en
karakterbeelden. Maar die schetsen en karakterbeelden worden op uitnemende wijze
weergegeven, zoodat het boek van het begin tot het einde boeit en zeker niet alleen
om den reclame-titel of den reclame-omslag met het ijzeren kruis ook hier te lande
vele lezers zal vinden. De vertaling is niet vlekkeloos maar over het geheel goed.
Men behoeft niet bevreesd te zijn voor ‘huzarenliteratuur’: ook eenigszins gewaagde
tooneelen worden met kieschheid behandeld.
P.J.B.
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C.P. B r a n d t v a n D o o r n e , Vae Soli. Amsterdam, B e c h t , 1904.
‘Een eenzelvigen jongen man met sterke deterministische overtuiging’, dien wil de
schrijver ons laten zien en dat is hem ook wel gelukt. Menige bladzijde treft door
groote waarheid van teekening, met name die van het kostschoolleven van den
ongelukkigen Nordt en van zijn wanhopigen strijd tegen de eenzelvigheid van zijn
karakter, ten slotte uitloopend op zelfmoord onder een trein. De gevoelens van den
ongelukkige worden met sympathie en kennis van dergelijke gevallen in den breede
uiteengezet. De levensgeschiedenis treft door het tragische, hier zonder overdrijving,
zonder ophef en ongedwongen uit de gegevens zich ontwikkelend. Wie niet bang is
voor enkele gewaagde tooneelen en voor ‘vereenvoudigde spelling’ zal het boek met
voldoening uit de hand leggen.
P.J.B.
C.F. G i j s b e r t i H o d e n p i j l , Napoleon in Nederland. Haarlem, de
E r v e n F. B o h n , 1904.
De heer G i j s b e r t i H o d e n p i j l verzamelde in een statig, fraai gedrukt en
gebonden boekdeel alle berichten, die hij kon vinden betreffende het bezoek van
keizer N a p o l e o n en zijne gemalin aan ons land kort na de annexatie bij Frankrijk,
in 1811. Met zorg is deze verzameling bewerkt, met niet minder dan 27 goed
uitgevoerde portretten en platen voorzien; een aantal bijlagen heldert den tekst op
en geeft allerlei orders en sommige gehouden toespraken in extenso. Het geheel is
voor ons nationaal gevoel weinig verheffend maar voor de kennis van den
buitengewonen man, dien het boek betreft, is menige bladzijde van beteekenis. Wie
in N a p o l e o n belang stelt, zal hier allicht bevrediging vinden; wie de treurige
episode in onze geschiedenis wil leeren kennen, die onze onafhankelijkheid geheel
zag verdwijnen, zal uit dit boek een levendigen indruk kunnen ontvangen.
P.J.B.
F r a n z A r p , De Hollandsche schilderkunst in de Gouden Eeuw. Haarlem,
Va n d e r H e i d e , 1904.
De schrijver van dit populaire overzicht, dat tevens eenige aanwijzingen van
wetenschappelijken aard biedt, wenschte een gids te zijn voor hen, die de Hollandsche
musea willen bezoeken, en van zulk een gids meer verlangen dan een catalogus kan
geven, minder dan een wetenschappelijk handboek wil schenken. Tevens
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wil hij trachten een beeld te geven van de Hollandsche schilderkunst der 17de eeuw.
Uit de proefaflevering, die ons werd gezonden, mag men opmaken, dat het beoogde
doel wel bereikt kan worden in de 4 á 5 afleveringen, die de schrijver hoopt te geven.
Het werk is eenvoudig geschreven en sober maar voldoende geillustreerd.
P.J.B.
Verzen van Noord- en Zuidnederlandsche dichters (1875-1904),
bijeengebracht door P o l d e M o n t . Tweede herziene druk. Zwolle,
T j e e n k W i l l i n k , 1904.
Waar een dichter van talent met zorg een keuze heeft gedaan uit de dichtwerken van
den nieuweren tijd. - ‘Sedert P o t g i e t e r s dood’ was de titel van den eersten druk
- om ‘een denkbeeld te geven van de meest karakteristieke hoedanigheden’ onzer
nieuwere dichters, kan men zeker zijn eene verzameling aan te treffen, die zoo niet
aan aller inzichten dan toch aan billijke eischen voldoet. In dezen nieuwen druk is
ook aan de jongste ‘krachten’ - zoo zegt de verzamelaar - plaats ingeruimd, al moesten
andere uit eene vroegere periode daaronder lijden. De verzameling, die, hoewel niet
voor schoolgebruik bestemd, op vele scholen ingang heeft gevonden, zal ook buiten
de school veel nut kunnen stichten. De korte aanteekeningen, in een inhoudsoverzicht
omtrent de personen en werken gegeven, zijn daarbij van waarde te achten.
P.J.B.
J.C. v a n S l e e . Franciscus Martinius, predikant te Epe, 1638-1653.
Deventer, D i x o n , 1904.
De korte loopbaan van den Veluwschen predikant, die in den Muiderkring hooge
waardeering vond, door H o o f t ‘een rozelaar in de doornen van zijn gewest’, door
B r a n d t een sieraad der ‘Duitsche dichters’, door S p e c x een modernen Prudentius
of Sedulius, door H o o g s t r a t e n en Vo l l e n h o v e n een ‘edel vernuft’ en
‘puikpoeet’ geprezen, verdiende een goede levensbeschrijving, waardoor zijn thans
bijna vergeten naam in eere werd hersteld. De heer Va n S l e e zorgde daarvoor op
uitnemende wijze en gaf een belangrijke bijdrage tot het kerkelijk, maatschappelijk
en letterkundig leven in de 17de eeuw. M a r t i n i u s mocht slechts korten tijd in den
Muiderkring verschijnen; zijn kernachtige latijnsche en ‘duitsche’ poëzie, die op
levendige wijze aan H u y g e n s doet denken, zijn merkwaardige ‘epistolae ad amicos’
verzekeren hem een eereplaats onder onze oude letterkundigen.
P.J.B.
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W. G r a a d t v a n R o g g e n . Tuberculeus. Wageningen, P i e t e r s e ,
1904.
De novelle zelve heeft weinig om het lijf: een vrij banale historie van sympathieke
en op elkander verliefde zieken. De teekening van het sanatoriumleven, de schildering
van de gevoelens der ongelukkigen, die er genezing zoeken, schijnt goed getroffen.
Als afbeelding van geziene dingen is het werkje zeer verdienstelijk, als studielectuur
derhalve te prijzen, bovendien goed geschreven. Wie evenwel nog als een ouderwetsch
mensch niet alleen maar leest om het leven in een bepaalde richting te leeren kennen,
doch om den geest te verpoozen en schoone, verheffende gedachten na te denken of
te genieten, zal in dit verhaal van ziektetoestanden en ziekelijke gevoelens niet vinden
wat hij zoekt.
P.J.B.
Dr. J. H e r d e r s c h e ê . De modern-godsdienstige richting in Nederland.
Amsterdam. Va n H o l k e m a e n Wa r e n d o r f . 1904.
Met groote vlijt, met veel kennis, met onverdeelde ingenomenheid heeft Dr.
H e r d e r s c h e ê de geschiedenis der ‘modern-godsdienstige richting’, met de
moderne theologie zoo nauw samenhangende beschreven. Toch meen ik dat noch
aanhangers noch tegenstanders dezer richting door dit boek bevredigd zullen zijn.
Ik denk hier niet aan kleinigheden waaraan de eersten zich kunnen stooten, b.v. dat
de modern-godsdienstige beginselen ergens vergeleken worden met voortwoekerende
bacillen. (p. 99). Evenmin bedoel ik dat bestrijders der modernen over een hatelijk
of onbillijk oordeel te klagen hebben: inderdaad trof ik dit slechts eens aan in de noot
op p. 275 over G u n n i n g 's terugnemen der eerste aflevering van zijn Leven van
Jezus, een daad die stellig niet met een enkel wegwerpend woord kan worden
gekenschetst.
Zoo liggen mijn bezwaren tegen het boek elders. Vooreerst is het weinig een
geschiedenis. Er zijn heele bladzijden die letterlijk niet anders geven dan opsomming
van namen en titels. Voor 't overige bestaat het verhaal voor een zeer groot deel uit
overzichten en ontledingen van boeken en artikels Een zwakken aanloop tot
aanschouwelijk schilderen wordt hier en daar genomen, b.v. p. 2, maar leidt tot niet
veel. Schaarsch zijn de kleine trekjes, zooals op p, 243 ‘dat v a n d e r P a l m van
schrik zijn pijp brak toen een zijner leerlingen het tweede deel van Jesaja aan dien
profeet en de Openbaring aan den apostel Johannes ontzegde’. Een beeld van
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personen krijgen wij nergens: het is alsof de moderne richting vooral uit boeken en
artikels bestaat. De stichtelijke lectuur en het kanselwerk wordt degelijk opgesomd:
ook hier ontvangen wij geen beeld of kenschets. Zelfs mis ik moderne predikers van
naam: waar is b.v.P. H e e r i n g ? waar P a n t e k o e k ?
Van meer beteekenis nog acht ik mijn tweede opmerking. De vraagstukken zijn
te ondiep opgevat. Laat het waar zijn wat de voorrede zegt, dat de moderne richting
geen stelsel heeft gevormd: ligt niet in het gemis aan overeenstemming omtrent
wijsgeerige beginselen een zwakheid? De schrijver laat den strijd tusschen Scholten
en Opzoomer rusten (p. 98). Onverkwikkelijk: zegt hij. Zeker. Maar onbelangrijk
ook? Ik kan ook niet zien dat de overzichten van het standpunt van H o e k s t r a en
van de kritiek mijns vaders op S c h o l t e n , met hoeveel zorg ook opgesteld, de
tegenstellingen scherp en diep teruggeven. Ten slotte is het kenmerk van de moderne
richting hier weer het anti-supranaturalisme (p. 125 386). Stellig: het is het
gemeenschappelijke in de bonte verscheidenheid. Maar: is het waarlijk levensbeginsel?
De schrijver staat zelf te hoog voor het gebazel dat hij p. 126 ten beste geeft over de
‘organische wereldbeschouwing’. En, hij weet zelf toch wel dat niet alle
anti-supranaturalisme’ ook ‘modern-godsdienstig’ is. Maar dan?
Natuurlijk zou ik bij deze bijna 400 pagina's nog heel wat kantteekeningen kunnen
plaatsen. Maar tot polemische opmerkingen gevoel ik geen roeping. Laat mij eindigen
met hen die bijzonderheden aangaande het modernisme ten onzent wenschen te weten
naar dezen betrouwbaren gids te verwijzen. Een geschiedverhaal van het tijdvak of
de beweging vermag ik in zijn boek niet te zien. Het staat ook niet op één lijn met J.
R é v i l l e : Le protestantisme libéral.
l.S.
Dr. H. B a v i n c k . Christelijke wetenschap. Kampen. S.H. K o k . 1904.
Dr. H. B a v i n c k . Christelijke wereldbeschouwing. Rede bij de overdracht
van het rectoraat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 20 October
1904. Kampen. J.H. B o s . 1904.
Onvermoeid laat Prof. B a v i n c k zich hooren over de groote vraagstukken die ons
geestelijk leven en onze maatschappij bewegen; en alleen partijdig vooroordeel kan
voorbijzien dat slechts weinigen ten onzent over zulke onderwerpen zooveel
belangrijks te zeggen
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hebben als hij. Is hij bij uitstek theoloog, de theologische vragen brengt hij in verband
met de algemeene beginselen van wereld- en levensbeschouwing.
Bij uitstek actueel is het breede betoog over christelijke wetenschap; een ‘verkorte
uitdrukking’ waarvan de schrijver weet dat zij niet boven alle bedenking verheven
is. Immers ‘wetenschap komt niet uit de herschepping maar uit de schepping op. En
de christelijke religie heeft niet in de eerste plaats cultuur ten doel’ (p. 101).
B a v i n c k weet zeer goed dat men niet spreken kan van een christelijke mathesis
of chemie (p. 64), en ook in de geesteswetenschappen leidt hij niet alles uit de
bijzondere openbaring of uit het bijbelwoord af; deze groep van wetenschappen laat
hij ‘uitgaan van die waarheids-zede- en rechtsbeseffen, die in onze natuur gegeven
zijn’ (p. 70). Zoo blijft hij in de protestantsche, zelfs de gereformeerde traditie die
aan de natuurlijke kennis een plaats inruimt zonder daarom te kort te doen aan de
kennis uit het geloof.
De tegenstander tegen wien B zich vooral richt is de positivist. In dien strijd gevoelt
hij zich niet alleen in dezelfde gelederen te staan met een man als mijn vader, wiens
theologie hij toch in een opzettelijk geschrift heeft bestreden, maar zelfs de modernen
behandelt hij althans als halve bondgenooten; hij drijft ze niet in den hoek van
positivisten, empiristen, naturalisten. Zoo betracht deze man der rechterzijde een
billijkheid jegens den tegenstander der linker, waaraan deze wel een voorbeeld mag
nemen.
Dat zijn betoog uitloopt op een verdediging der vrije universiteit liet zich
verwachten; opmerkelijk is dat het confessioneel karakter dier stichting niet op den
voorgrond treedt, wij lezen van ‘een hoogeschool, die op den grondslag van dit
evangelie zich plaatst en bij de belijdenis der kerk zich aansluit’ (p. 120). Zij die
even haastig als zonder kennis van zaken aan zulk een school aanspraak op
wetenschap ontzeggen zullen wel doen de rectorale rede van B. te lezen.
Deze rede (een ‘rede’ inderdaad!?) bevat niet minder dan een geheele ‘christelijke
wereldbeschouwing’ in hoofdtrekken, ja nog meer, want bij de wereldbeschouwing
krijgen wij ook de kennisleer en de normenleer. Zij laat zich moeilijk ontleden, maar
worde met nadruk ter overweging aanbevolen aan allen die zich niet met enkele holle
zinnen tevreden stellen maar het mogelijk achten dat ook een man die ‘lijnrecht
tegenover het denken en streven dezer eeuw’ staat (p. 88) het een en ander te berde
kan brengen
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waar men wel over denken mag. Wanneer ik één punt uit deze rede uitlicht dan is
het dit: de schrijver is blijkbaar niet uitsluitend (want hoeveel kent en citeert hij!)
maar toch voornamelijk bezig met K a n t af te rekenen. Een samenhangende
uiteenzetting van dit onderwerp zou men dankbaar van zijn hand ontvangen.
l.S.
O m e r Wa t t e z . Germaansche beelden uit de heldensagen. Leiden. E.J.
B r i l l . Antwerpen. Nederlandsche Boekhandel 1904.
De Germaansche oudheid laat onze dichters niet met rust, en de geest der Romantiek
die van haar een wedergeboorte voor onze kunst en ons volksleven wacht werkt na.
Hoevelen hebben niet hun inspiratie in de mythologie en de epische sagen van Noren
en Germanen gezocht! Voor enkele jaren poogde de heer J.B. S c h e p e r s in zijn
Bragi met oud-germaansche motieven en Hollandsche natuurindrukken een nieuwe
mythologie te maken, waarbij hij een niet alledaagsch dichtertalent aan den dag legde.
De Vlaamsche dichter wiens Germaansche beelden nu voor mij liggen bindt zich
meer aan de gegeven stof.
'k Zie u, Germaansche heldensagen,
Hel stralen in der tijden nacht.
Voor mijn verrukte blikken dagen
Uw Goden in hun wondermacht.

Zoo zingt hij in zijn ‘Wijding’, en hij geeft uit Edda (dat hij nog als ‘grootmoeder’
vertaalt) uit Nevelingen- en Goedroen lied wel geen vertalingen maar eenigszins
vrije navolging.
Schoon vooral U h l a n d mij geleerd heeft de schoonheden in de tooneelen en
karakters der oud-germaansche poëzie te zien, zoo moet ik bekennen dat ik den
‘verrukten blik’ waarmede velen daarop staren niet versta, en ook niet meen dat wij
nu uit die bron een nieuwe nationale kunst zullen putten. Reeds dat een internationale
kunst ‘onzin’ is zou ik den schrijver niet gaarne nazeggen; maar vooral kan ik het
‘nationale’ niet scheiden van het historisch in den loop der eeuwen gewordene, m.a.w.
kan ik niet inzien dat oud-noorsche of middeleeuwsche hoog-duitsche liederen voor
ons in bijzonderen zin ‘nationaal’ zijn. Hier ligt zonder twijfel een stukje van het
onreëele der Romantiek.
Overigens: alle eerbied voor geestdrift, ijver, talent van den dichter, ook al kan ik
aan zijn werk geen zeer hoogen rang toekennen. Zijn verzen laten zich doorgaande
met genoegen lezen,
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maar het stafrijm dat hij wil navolgen is aan veel strenger en kunstiger regels gebonden
dan hij schijnt te vermoeden die het zoo nu en dan, waar het zich juist voordoet,
gebruikt.
l.S.
E l l e n K e y . - De Ethiek van liefde en huwelijk. - Amsterdam, E m .
Q u é r i d o 1904.
Een gevaarlijk boek: des te meer omdat het in waardigen toon, met ernstige
overtuiging geschreven voor zeer hooge idealen pleit: het ideaal van het volle leven
in ware vrijheid, van het vervangen van uiterlijke banden door innerlijke, van liefde
boven plicht. Geen pleidooi voor vrije liefde als voorwendsel voor lagere
zinnelijkheid, maar voor een ontplooiïng van het leven, dat nu door conventie en wet
gebonden is, en voor een streng gevoel van verantwoordelijkheid tegenover 't volgend
geslacht. En toch gevaarlijk: ja door dit alles des te gevaarlijker. Want met de
werkelijkheid van zonde en de noodzakelijkheid van bindenden plicht is geen rekening
gehouden. Het doel is onbereikbaar en bij de proefneming gaan honderden te gronde.
Misschien kom ik er later in mijne reeks over Geestelijke machten toe ook over
het feminisme te handelen. Dan kan 't een en ander uit dit werk van E l l e n K e y
ter sprake komen. Nu weid ik er niet verder over uit. Des te minder omdat het mij
voorkomt dat sexueele psychologie en ethiek die heden aan de orde zijn, maar al te
vaak perverse belangstelling wekt. Geheel stem ik in met de gezonde woorden onlangs
door mej. A. P o l a k geschreven (Leekegedachten over volksbelangen p. 5): ‘het
record in gevaarlijkheid wordt volgens mijn opvatting dezer zaak geslagen door
werken over sexueele hygiëne, medicijnen en staathuishoudkunde.’ Zoo is het.
l.S.
Gedichten van N i c o l a a s B e e t s . Tweede onveranderde druk. Leiden.
A.W. S y t h o f f , (kleine uitgaaf).
Van de gedichten van B e e t s is nu na de groote, fraaie maar dure uitgave, ook de
kleine veel minder smakelijke compleet. Het schijnt dus dat het publiek alles heeft
wat het verlangen kan. Toch is dit niet ten volle waar. Immers de dichter zelf heeft
een exemplaar nagelaten met een vrij groot aantal van verbeteringen, die hij in nieuwe
drukken wenschte opgenomen te zien. Een ‘onveranderde’ druk voldoet dus niet
geheel aan den eisch. Deze verbeteringen zijn tot nogtoe alleen aangebracht in de
verzen die in
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de dit jaar verschenen, door dr. A. B e e t s bezorgde, bloemlezing voorkomen. Een
laatste uitgave van B e e t s compleete dichtwerken, naar zijn eigen aanteekeningen
herzien, kan dus nog verwacht worden.
l.S.
De beteekenis der hoogere standen voor de tegenwoordige maatschappij
door Mr. H.J. N i e b o e r . - (Studies in Volkskracht 1e serie IX) - Haarlem.
D e E r v e n B o h n 1904.
Aan het einde van dit nummer neemt de redacteur positie tegenover het door zijn
medewerker geleverde betoog, dat hij, met vermijding dezer woorden, toch niet
onduidelijk als conservatief of reactionair kenschetst. Inderdaad is het een pleidooi
voor het behoud en de beteekenis der ‘hoogere standen’, door erfelijke eigenschappen,
of liever door opvoeding en omgeving, het best geschikt voor verschillende posities
en ambten, met name die van regeerders. Lang niet zoo conservatief als de bekende
E d . v a n H a r t m a n n in zijn boek die Sozialen Kerufragen komt Mr. N i e b o e r
in zijn brochure toch tot soortgelijke resultaten. ‘Sociaal aristocratisch’: zoo duidt
hij een en andermaal zijn standpunt aan. Het is het-ook in dien zin dat hij het bestaan
eener wel niet afgesloten maar toch zekere tradities van beschaving bewarende
aristocratie voor de maatschappij heilzaam, zoo niet noodwendig acht. Maar tot dit
gezichtspunt van maatschappelijk nut beperkt de schrijver zich. Dieperen grond in
de menschelijke natuur, in het wezen van recht of staat of maatschappij wijst hij niet
aan.
Het is kenschetsend voor den geestelijken toestand waarin wij verkeeren dat het
zeer bescheiden opkomen voor het heilzame van het bestaan der beschaafde kringen
met zekere gewoonten en tradities, reeds als niet alledaagsch wordt aangemerkt. Ook
bij den schrijver gevoelt men telkens dat hij zijn zelfstandige overtuiging op de
overmacht van gangbaren waan heeft veroverd.
l.S.
M i l v a n H o o r n . Ruiterweelde. Amersfoort. Va l k h o f f en Co.
Een bundel schetsjes - het eerste is niet het beste - penteekeningen van den officier,
die graag wat vertelt van hoe hij met zijn paard uitreed, dwaalde over de heide, straks
op manoeuvre is, hoe hij typen ontmoet heeft die heengaan, hoe hij dweept met zijn
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heide. Vlot geschreven, prettig om te lezen, het soort aangename ontspanningslectuur,
dat men zich nu en dan wenscht. En vooral waar deze auteur de natuur, de heide
beschrijft, is er in die bladzijden een weldadige frischheid.
H.S.
G u s t a f a f G e y e r s t a m . Mijn jongens. Een ‘zomerboek’ voor groot
en klein, naar het Zweedsch door H e n d r i k a B l e e k e r , met teekeningen
van Jan S l u y t e r s . Amsterdam, H.J.W. Becht.
Is dit de auteur van Levensraadsel, van Nils Tufvesson, van Erik Grane? Men herkent
hier zelfs niet den ‘roman van Klein Broertje’ in. Hoe aardig is hier het leven van
des schrijvers twee jongens 's zomers buiten geteekend! En hoe vermakelijk voor
ouders is dit vroolijke leventje verteld! Alleen maar .... dit boek ‘voor groot en klein’
aan kinderen in handen te geven, schijnt mij gevaarlijk. De twee jonge helden zijn
eigenlijk erg ondeugend en ongehoorzaam. En hoe amusant nu ook het relaas van
die stoudigheid zijn moge, ik zou vreezen dat de heldenfeiten van deze knapen
jeugdige lezers tot een heel ongewenschte navolging prikkelden.
H.S.
C.R.C. H e r c k e n r a t h . De sociale quaestie en het erfrecht. - Amsterdam.
S.L. van L o o y . 1904.
Wanneer de eerste regel van het voorwoord reeds ons meedeelt dat in dit geschrift
eene ‘oplossing van de sociale quaestie wordt voorgeslagen’, dan zijn wij al dadelijk
sceptisch gestemd over al wat volgen zal, omdat.... nu, vooral omdat de titel ons doet
vermoeden dat die oplossing ‘van de sociale quaestie’ enkel en alleen in een wijziging
van het erfrecht gezocht zal worden en zij naar onze overtuiging niet daarin - althans
zeker niet daarin alleen - kan gelegen zijn. Straks lezen wij dat het bederf in het oude
Rome niet voornamelijk zedenbederf was; dat het tegendeel slechts kan volgehouden
worden door lieden, die zich niet afvragen waardoor zedenbederf ontstaat. ‘Is’ - zegt
de schr. - ‘'t antwoord niet: vooral door matelooze weelde aan den eenen kant en
matelooze ellende aan den anderen?’ En op dezelfde bladzijde vervolgt de auteur:
‘Zedenbederf komt niet uit de lucht vallen. Het ontstaat ook niet door voorspoed en
weelde, zooals sommigen meenen. Alle zedelijkheid berust ten slotte op
welwillendheid.’
En twee bladzijden verder lezen wij dat de mensch mooier,
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beschaafder en beter wordt als hij meer behoefte krijgt. Onder de boeren toch zijn
er bijna geen mooie menschen Maar onder de stedelingen zijn.... ‘veel bleekneuzen
en wanstaltige wezens’, maar ‘dat is vooral onder de armen.’ ‘Hoeveel
prachtexemplaren vindt men niet onder de beter levende standen.’
En elders lezen wij dat in de toekomst, die de schr. zich droomt, ‘erfelijk belasten’
alleen zullen geduld worden uit meêlij en lankmoedigheid ‘op voorwaarde dat ze
niet voorttelen’ ‘En ik zie geen enkele reden waarom er zou geaarzeld worden ze te
dooden, wanneer van die toegefelijkheid misbruik wordt gemaakt’... ‘Dit is 'n gezonde
philanthropie’... ‘Mits - en dit is 'n gewichtige conditie - men al 't mogelijke doet om
't ontstaan van 't bederf te voorkomen. Want menschen zijn toch nog iets meer dan
boomen.’
In zijn voorwoord - om daarop terug te komen - zegt de schr. dat de toon van zijn
geschrift niet deftig, hier en daar zelfs gemeenzaam is, maar dat men niet daarom
wetenschappelijke waarde aan zijn boekje ontzeggen moet; hij heeft angstvallig
getracht naar vertrouwwbaarheid van gegevens, strenge zifting van meeningen, juist
gebruik van termen, klemmendheid van bewijsvoering.... Nu, dat alles moge zoo
zijn, maar het door ons geciteerde zal reeds genoeg zijn om te doen zien hoe men
telkens bij het doorlezen van deze bladzijden geneigd is vele vraagteekens en
uitroepteekens in margine te zetten. Trouwens, hoe kan de schr. die slag op slag
beweert dat de prikkel van het eigenbelang niet gemist kan worden, dat rijmen met
de door hem gevonden ‘oplossing’ van de sociale quaestie, welke oplossing daarin
bestaat dat de erfenissen onder de burgers verdeeld worden?
H.S.
J e a n n e R e i j n e k e v a n S t u w e . Zestien. - Zeventien. - 2 dln.
Amsterdam. L J. Ve e n .
Twee deelen. In het eerste: het dagboek van de zestien-, in het tweede dat de
zeventien-jarige I n a . In het eerste, heel vlot geschreven, het leventje van het
Haagsche kind, dat geen kind meer zijn wil, standjes heeft met de leeraressen van
haar H.B.S., veel flirt met de ‘jongens’ op de dansclub - welke ‘jongens’, o wonder!
al advokaat zijn en officier! -, te veel vrij gelaten wordt door een al te toegeeflijke,
ziekelijke moeder, altijd vervuld is van verliefdheden, dol is op bonbons, het land
heeft aan haar schoolwerk, moppert over de repetities, veel houdt van haar oudere
zuster, doodelijk ongerust is als die goede moeder heel ziek wordt en die door die
ongerustheid een tikje levensernst begint te krijgen. Al ver-
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baast men zich over de vroeg-rijpheid van dit kind, over het feit dat advokaten en
luitenants heusch op haar verliefd worden, dit journaal is zoo prettig geschreven en
het beeld van de jonge heldin en van haar vrienden en vriendinnen treedt daaruit zoo
goed te voorschijn, dat ge de echtheid er van proeft. En wie ook - zeker niet ten
onrechte - tegen het soort van meisjes als Ina bezwaren heeft, kan toch niet nalaten
te erkennen dat zij in haar soort kranig geteekend is. Dit leeft, dit is natuur, dit is de
werkelijkheid afgezien.
Het tweede deel is anders, is minder, schijnt haast geschreven te zijn omdat het
zoo verleidelijk moest wezen op de ‘zestien’ een ‘zeventien’ te laten volgen, het
eenmaal zoo gelukkig begonnen dagboek voort te zetten. Maar dit tweede deel, dat
ons van den Haag naar Breda verplaatst, brengt ons in 't milieu van Ina's tante en
haar zoon en hier wordt het dagboek - eerst een vermakelijk relaas van
onbelangrijkheden - wat vol van gebeurtenissen. Wij moeten nu aan het eind wel
hooren dat Ina ten slotte werkelijk en ‘pour tout de bon’ geëngageerd zal zijn, dat
zij ‘de liefde’ waar het bakvischje al zoo vaak over gedweept heeft, zal gevonden
hebben en wij zien al heel gauw aankomen dat het niet Karel zal zijn, de aarts-flirt,
met wien Ina een blauwen maandag zelfs in stilte verloofd is en die haar zoo
hartstochtelijk zoent, maar de brave, stille, sympathieke, in-zichzelf-gekeerde, veel
oudere Fred, aan wien de lezer met een welgerust hart de heldin kan toevertrouwen,
wanneer zij ineens ontdekt heeft dat ze van hem hield en altijd van hem had gehouden
ook nog lang voordat ze het wist.... Maar zoo raakt er in dit tweede deel wel een
beetje de aardigheid af; het mist dat frissche, vlotte, sprankelende van het eerste; het
is zoo'n tikje romantisch haast; het wordt een geschiedenisje in dagboek-vorm, terwijl
we eerst een echt dagboek hadden bijna zonder geschiedenis.
Er is één flagrante onmogelijkheid in dit tweede deel. Ina is met haar tante en diens
zoon op bezoek bij een juffrouw, die het druk heeft over de V(rije) V(rouwen)
V(ereeniging). En wanneer dan de V.V.V. telkens in 't gesprek opduikt, vraagt Ina
- let wel: het zeventien-jarig H.B.S.-meisje! - of die letters beteekenen... ge raadt het
nooit! Venus Vulgivaga Vixtrix. Tante lacht niet (daar heeft zij gelijk aan!) doch
wordt heel rood, begrijpt dus klaarblijkelijk dat latijn; aan de juffrouw ontgaat de
‘goede mop’, zooals Ina zelf haar ‘bon mot’ noemt. Maar hoe kwamen tante en zij
aan zooveel latijn en hoe kwam het bij Ina op dát te
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zeggen? Een dergelijke... aardigheid moge door de schrijfster bedacht worden, zij
had moeten inzien dat zij, door die aan haar heldin in den mond te leggen, deze geheel
en al uit haar kader rukte.
H.S.
J. S t e i j n e n . Maagdlijkheid. - Amsterdam. D. B u y s Dz. z.j.
Wie bij het begrip ‘maagdlijkheid’ denkt aan eerbaarheid - kuischheid - schroom afkeer van, neen onwetendheid omtrent al wat laag is en gemeen - en wie dan meenen
zou dat dit boek met dezen titel zeker wel behoort tot die, waarvan de moeder aan
haar dochter de lectuur veroorlooft, die zou allerjammerlijkst bedrogen uitkomen.
Onze volkstaal kent geen platte, vieze, gemeene woorden, die niet in dit lijvige deel
worden gevonden. En de ‘maagdlijkheid’ van den titel doelt op het den priester
opgelegd coelibaat, een gelofte die het den ‘held’ van dezen roman onmogelijk wordt
te houden. Voor den goeden verstaander is deze korte resumtie van den inhoud
genoeg. En bovendien is deze nare geschiedenis nog op een erg langdradige manier
verteld. De schr. heeft er een zichtbaar pleizier in gehad heel op zijn gemak den
tweestrijd van den door hem tot ondergang gedoemden priester te schilderen. Hij
heeft ook goedgevonden ons het walgelijk beeld van den onverbeterlijken dronkaard,
tevens trouwen zoon der Kerk, zoo uitvoerig mogelijk te teekenen. En daartegenover
heeft hij met klaarblijkelijke voorliefde de figuren van diens zoon, een socialist,
geplaatst.
Wat des auteurs ‘visie’ van de natuur betreft... ‘als 'n groote, naakte meid ligt de
levende aarde’....
Zoo waait er uit deze bladzijden een adem in de eerste plaats van jenever en voorts
van alles wat het tegendeel van maagdlijkheid is.
H.S.
G u s t a f a f G e y e r s t a m . Alleen. Naar het Zweedsch door J e a n n e t t e
E. K e y s e r . Geautoriseerde uitg. Amsterdam. H.J.W. B e c h t . 1904.
Bij G e y e r s t a m weet men nooit hoe zijn volgend boek zal uitvallen; hij is de auteur
der verrassingen. Wij wezen er hier boven reeds op hoe singulier dat aardige
jongensboek ‘Mijn Jongens’ na dat gruwelijke ‘Nils Tufvesson’ en dat wonderlijke
‘Erik Grane’, kwam. Nu weer: ‘Alleen’, een zoo men wil banaal verleidings-
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geschiedenisje van een kind, dat op haar 15de jaar alleen gelaten wordt doordat haar
moeder hertrouwt en zij in Stockholm onder de menschen gaat, waarbij zij ten val
komt en straks, ontgoocheld omtrent de liefde van den eenen, aan wien zij haar hart
had gegeven, den ander - een werkman, die altijd veel van haar gehouden had doch
uit dépit met een andere vrouw getrouwd was - van zich afstoot. 't Is waar, die ander
betoont zijn trouwe aanhankelijkheid op een erg verbijsterende manier: eerst wil hij
zich met haar verdrinken, dan komt hij, dronken, haar 's nachts lastig vallen....
Men ziet het al uit dit beknopt resumé: belangwekkend is de ontwikkeling van
deze tragedie niet; verheffend of verkwikkend is het verhaal veel minder en de eenige
weldadige ‘note’ is E l i n 's liefde voor haar kind. Wat in andere van G e y e r s t a m 's
boeken boeit: de plastische uitbeelding, ook en vooral waar hij tot in de diepste diepte
van menschelijke verdorvenheid afdaalt; zijn trant van alles te vertellen alsof het
geen fictie was, maar zóó gebeurd; dat uiterst suggestieve, dat den lezer niet loslaat;
- dat ontbreekt hier grootendeels. En er blijft niet veel van over...
H.S.
J o h n K. B a n g s . Een huisboot op den Styx, vertaald door mej. D.J.v.
H e e c k e r e n v. B r a n d s e n b u r g . Bredasche Boek- en Uitgevers-Mij.
v h. B r o e s e en Co. te Breda.
‘Een humoristische kijk in de onderwereld’. Amerikaansche humor, maar niet van
de bovenste plank. Want het had wel vermakelijk kunnen zijn de schimmen van
Demosthenes, Nero, Boswell, Johnson, Shakespeare, Hamlet,
B a c o n , B a r n u m en nog eenigen bijeen te brengen [waarom ook niet van groote
Franschen en Duitschers?] en hen met elkaar te laten praten, maar zooals dit nu is
uitgevallen, kan het toch waarlijk niet geestig heeten. Die eeuwige aardigheden op
B o s w e l l en J o h n s o n , op S h a k e s p e a r e 's auteurschap van zijn stukken enz.
enz. zijn net nog goed genoeg om als lectuur op een heel lange, vervelende reis te
dienen. Maar wanneer dan B a r n u m aan N o a c h gaat verwijten dat hij geen
megatheriums in zijn ark heeft meegenomen en wij N o a c h een ‘moppig’ verhaal
van den zondvloed hooren doen, dan worden we - zelfs op reis - kregelig en zeggen
dat dit boekje heel best onvertaald had mogen blijven.
H.S.
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J o n a s L i e . Machtsbegeerte. Naar het Noorsch door J e a n n e t t e E.
K e i j s e r . Amsterdam. H.J.W. B e c h t .
Waarom heeft de vertaalster niet den oorspronkelijken titel Ulvungerne maar
behouden, of anders genomen De Familie Ulvung? Niet dat Machtsbegeerte een
verkeerde opvatting van 't boek zou wezen. 't Kan best zijn dat deze nieuwe titel,
evenals de vertaling, is geautoriseerd. Toch was mij de oorspronkelijke titel liever
geweest, en wel omdat toch het bizonder mooie van dit boek is die reeks prachtige
portretten van de Ulvung's. 't Sprekendst is zeker dat van Consul Ulvung, het hoofd
der familie, in wien de echte wolvenaard (Ulv = wolf, ung = jong) zit. Hoe negeert
die heerschzuchtige, als een echt roofdier, alle zachtere gevoelens - totdat, als het te
laat is, zijn geweten ontwaakt. Maar ook alle andere figuren, hoe voortreffelijk zijn
ze geteekend! En niet op de alleszeggende, vervelende manier der naturalisten, maar
met de vlugge kracht van een epos. Geen enkele beschrijving, maar alles handeling.
De menschen moet de lezer zichzelf teekenen naar hun gesprekken, en de natuur
naar dat de menschen haar invloed ondergaan. En dat de lezer dit doet, en dat aan 't
eind van deze novelle die natuur in haar stoere frischheid en die menschen, in al hun
egoïsme en forsche liefde, hem zoo helder voor oogen staan, is wel een bewijs dat
J o n a s L i e , trots zijn 70 jaar, blijft de eerste novellist van het Noorden.
G.F.H.
W.G. v a n N o u h u y s . Nederlandsche Belletrie. 1901-1903. Amsterdam.
Va n H o l k e m a e n Wa r e n d o r f 1904.
Wat de schrijver van C o u p e r u s ' cyclus De Boeken der Kleine Zielen zegt: ‘(deze)
zal als bijdrage tot de kennis van de toestanden in zekere kringen alleen reeds als
cultuur-historisch document een blijvende waarde hebben’ (bl. 246) geldt, me dunkt,
evenzeer van zijn Nederlandsche Belletrie, 1901-1903, als men in plaats van ‘de
toestanden’ leest: ‘de literaire kritiek’.
Dit is zeker geen geringe lof. Dat de schrijver toch zijn literaire overzichten uit
wat couranten en tijdschriften van genoemde jaren kon bijeenverzamelen in dezen
bundel, zonder zijn lezers hierdoor te zeer te vervelen met beschimmelde relazen
van goeddeels gelukkig alweer vergeten boeken, bewijst wel dat zijn kritieken iets
van blijvende beteekenis hebben. En deze ontleenen zij aan des schrijvers literaire
eruditie. Die zich niet opdringt in namen, jaartallen of pikante nootjes, maar is de
breede basis van menig inzichtig, en toch zoo losjesweg gezegd woord als b.v. dit:
‘dat
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er niets onlogischer is in de wijze van zich te openbaren dan de schoonheid’ (bl. 28).
Daartoe werkt ook mede zijn beschaafde en bescheiden stijl, te natuurlijk dan dat hij
welverzorgd kan genoemd worden, en te zeer die van een conscientieus schrijver
dan dat hij onverzorgd zou moeten heeten.
Toch blijft in de boven-gegeven, zeer prijzende karakteristiek een leelijke beperking
staan. En wel, dat deze Nederlandsche Belletrie ‘een blijvende waarde zal hebben,
als bijdrage tot de kennis der literaire kritiek in zekere kringen.’ Kunnen deze door
mij gecursiveerde woorden niet wegblijven? Kritiek streeft er toch naar algemeen
geldige regelen van kunstbeschouwing te geven, en niet die van een zeker kringetje.
Maar neen, wegblijven kunnen die woorden niet. Wel kan er, m.i. voor gelezen
worden groote kringen, desnoods de toonaangevende kringen. Als men toch de
beschouwingen van den schrijver leest en daarin opmerkt de ietwat gefaneerde, als
van een vorig modeseizoen, en ietwat koude welwillendheid allès te gaan waardeeren,
en daarnaast de meer modieuse en warme bewondering van hen die sociaal voelen
en die dat verouderde woord ‘schuld’ hebben in den ban gedaan voor dat zooveel
innigere ‘medelijden’, dan glimlacht men: ‘wat is deze mensch het prettig eens met
zijn tijd, en wat woont hij genoegelijk te midden zijns volks!’ Daarmede is niet
gezegd dat de schrijver eerst van den tijdgeest afluistert hoe deze alles waardeert alles hier natuurlijk genomen in den zin van alles wat den tijdgeest niet tegenspreekt
althans - en wat deze al zoo bewondert, om dat daarna als eigen vondst te gaan
vermelden; o neen, allerminst. Waar deze schrijver bewondert, of ook vergeet te
bewonderen, is hij zichzelf, volkomen echt, en 't is misschien voor hem zelf niet
meer dan een prettige coïncidentie dat hij het zoo met den tijdgeest en de tijdgeest
het zoo met hem eens is. Wat nu echter voor hem zoo'n dagelijksche verrassing moet
zijn, kon voor onze literaire kritiek wel eens te betreuren zijn, nl. dat de kritiek van
dezen zoo beschaafden en inzichtigen schrijver niet eens meer tegen den stroom op
gaat. Zal dit, geloof ik, niemand kwaad doen, de kritiek kan er niet buiten zal zij toch
haar hooge roeping getrouw blijven.
G.F.H.
K n u t H a m s u n . Pan. Naar het Noorsch door H e r m i n e
S c h u y l e n b u r g . Amsterdam. H.J.W. B e c h t . 1904.
Hoe begrijpelijk dat Jong-Noorwegen dweept met Pan! Want hierin is het frissche
gedweep met de natuur èn de vlugge, levensechte persoonverbeelding, èn de vlotte
dramatiek van een goede
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novelle van J o n a s L i e , maar dan bij al die heerlijkheden zit er ook de moderne
geest in en ademt men hier in de sfeer van Jenseits von Gut und Böse. Natuurlijk niet
zoo dat Pan ons laat verdrinken in de oneindige verveling van een naturalistische
quasi-analyse, neen daarvoor is het te zuiver een Noorsch boek. Maar wel dat Pan
meesleept een heel eind voorbij J o n a s L i e , of liever den anderen kant van L i e
uit, en, ongetwijfeld smaak opwekt naar prikkelender spijze dan L i e voorzette. En
te meer grijpt dit aan daar in Pan dit nieuwe element zoo volkomen vernoorscht is,
dat het bijna nationaal aandoet. In K i e l l a n d 's novellen was het ook, maar eenigzins
anders, aanwezig. Men gevoelde het daar meer als nawerking van Z o l a , of van
M a u p a s s a n t , zeker met veel geest en vaardigheid verwerkt door de nationale
novelle, maar toch als vreemd element. In Pan doet het aan als eigen, zuiver-noorsch,
nieuwnoorsch element in de literatuur.
Het boek bestaat uit twee deelen, deelen in alles ongelijk, in grootte, in toon, en
stijl. Het eerste is een stuk autobiographie van Luitenant T h o m a s G l a h n , die
zich daarin herinnert ‘den eeuwigen dag van den Noordlandzomer’ van 1855. En
dan geniet de lezer van dat echt-noorsche ontzag voor de natuur, en van het gedweep
met alles wat daarin vliegt, kruipt, zwemt, huppelt of wandelt, verder van een kloeke,
bijna bruuske karakterteekening, en van de naieve manier waarop hier de te Parijs
voorgeschreven regels der kunst worden genegeerd, met dit merkwaardig gevolg dat
deze autobiographie van die frissche kunst is geworden, waarvan de officieele kunst
gewoonlijk geen begrip heeft.
Het tweede gedeelte ‘G l a h n 's dood, een papier 1861,’ is totaal anders. Zoo frisch,
onberedeneerd, ongemotiveerd en oorspronkelijk G l a h n 's verhaal is van zijn leven
in de eenzame boschhut en van zijn lijden door zijn liefde voor de wispelturige,
wreede E d v a r d a , zoo cynisch, sarcastisch is het relaas van den man die G l a h n
uit jaloezie doodschoot in Indië, waar de luitenant zijn verdriet, al jagende, trachtte
te vergeten. Deze moordenaar van G l a h n vindt zichzelf een flinken vent en G l a h n
een gek, maar elk woord dat hij zegt doet bij den lezer de sympathie voor G l a h n
groeien en den afschuw voor zijn sluipmoordenaar toenemen. En deze afschuw stijgt
tot verbittering als men dien moordenaar ziet poseeren voor den brave, die dankbaar
is dat hij niet zoo gek doet als G l a h n , en wel zoo verstandig is de kat in den donker
te knijpen en zich niet te laten terugknijpen. Maar de lezer gevoelt dan ook dat hij
uit de sfeer van het eerste deel, die, hoewel weemoed hier het laatste woord
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is, zoo innig-frisch blijft, wordt overgezet in een sfeer, waarin alleen cynisme,
aanklacht en sarcasme het hooge woord hebben. En voor Jong-Noorwegen, dat vooral
met zijn tijd wil meegaan, moge dat nieuw en aantrekkelijk zijn, wij hebben daarvan
hier al zooveel gehoord, dat die toon van verbitterde aanklacht, die daarbij toch van
geen verzoenig weet, ons vieux jeu schijnt.
G.F.H.
I s . Q u é r i d o . Over Literatuur. Haarlem. D e E r v e n F. B o h n . 1904.
Is het een geluk of een ongeluk voor onze literatuur dat de schrijver in dezen bundel
‘Kritisch-lyrische Essais’ zoo getrouwelijk professie doet van zijn socialistisch
geloof?
‘Een geluk!’ antwoorden zij, die in de literatuur als het eerste en laatste noodige
den hartstocht zoeken. En die leeft sterk in dezen bundel; zoowel de schreeuwende
hartstocht van den haat tegen de burgerlijke individualistische maatschappij, als de
hartstocht die zingt van ‘het hoogste begeeren van Schoonheid en Geluk’ en vrucht
is van ‘proletarische inspiratie’ (bl. 225). En bemerkt men verder dat de schrijver evenals in de natuurschilderingen van Menschenwee - over een grooteren rijkdom
van detailleering beschikt dan één naturalist ten onzent, dan schijnt er alles vóór te
pleiten dat het socialisme van dezen schrijver onze literatuur ten goede komt.
Ik echter vind het voor onze literatuur jammer. En niet omdat ik aan het socialisme
dezen knappen auteur misgun, maar omdat ik vrees dat het socialisme hem als
schrijver bederft. Want literatuur moet de realiteit weergeven, de ware, niet die van
de mode. Maar wat het socialisme hebbe, het mist realiteit, leeft van fantasiën, is
toekomstmuziek. En zegt de schrijver dat zulks vanzelf spreekt daar ‘het
onbestaanbare de poëtische Kern is van het geloovige’ (bl. 156), dan meen ik
daartegenover dat een geloof, zonder historie en niet geworteld in de werkelijkheid,
niets is dan opwinding en stof opjagen - mèt hartstocht, goed. De socialist Q u é r i d o
trekt dus den schrijver van het terrein waar hij met volkomen meesterschap kon
arbeiden nl. van de ware realiteit, en zet hem in den socialistischen preekstoel. Hoewel
hij daarmede voor de literatuur reeds iets van zijn belangrijkheid heeft verloren, zou
hij in dit genre ook weer een meester kunnen zijn - indien het socialisme den ‘meester’
kende. Maar neen, alles zooveel mogelijk commun-maken, en dat met een
overstelpenden woordenvloed, en overdadige massaas van bewijzen en dokumenten
en voorbeelden,
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dat de lezer begint te geeuwen: ‘wat is die socialistische literatuurprofessor geleerd,
en vervelend!!’
Nog eens: hoe jammer dat deze schrijver die door zijn ragfijne uitbeelding der
dingen en door zijn frissche, vaak oorspronkelijke kritiek een trots en vreugde onzer
literatuur kon zijn, in dezen bundel ons zoo vermoeit en afmat door zijn socialistisch
woordgeschetter en gelijk-willen-hebben.
G.F.H.
Dr. W. M a r t i n . Kunstwetenschap in Theorie en Praktijk. 's Gravenhage.
M a r t i n u s N i j h o f f . 1904.
Het is een goede daad geweest van Dr. W. M a r t i n , den Onderdirecteur van het
Koninklijk Kabinet van Schilderijen te 's Gravenhage, zijn Openbare Les, gegeven
bij zijn optreden als privaatdocent in de Kunstgeschiedenis aan de rijks-universiteit
te Leiden op 21 October 1904, in de voor ons liggende brochure voor een grooter
publiek te herhalen.
Want ook bij een toenemende kunstliefde in alle kringen van ons volk blijft de
belangstelling in de kunstwetenschap ten onzent heel klein. En het kalme en inzichtige
pleidooi van den schrijver kan in dezen van groot nut zijn.
Hij laat ons zien hoe van de twee richtingen die in de kunstwetenschap steeds
hebben bestaan, nl. de aesthetische en de historische, de eerste vroeger de
opperheerschappij had, haar hoogtepunt bereikte in L e s s i n g 's Laokoon, en nog
door W i n c k e l m a n n , H e g e l , C a r r i è r e en S c h o p e n h a u e r werd gehuldigd.
Dat was de tijd der speculatieve aesthetiek die vooraf verkondigde wat mooi kon
zijn, wat leelijk moest worden.
Daarop volgde, als reactie en beïnvloed door de heerschappij der exacte
wetenschappen, de historische richting. Deze lachte wat om die absolute stelregels
eener stijve aesthetica, pleitte voor het relatieve van het schoonheidsbegrip en zocht
haar kracht in het onderzoeken en rangschikken van de historische gegevens op 't
kunstgebied Geen wonder dat de privaatdocent Dr. W. M a r t i n hier den schrijver
van Het Leven en de Werken van Gerrit Dou (1901) Dr. W. M a r t i n de hand reikte,
en de groote beteekenis van de historische richting in 't licht stelde. Daarom is het
des te heuchelijker dat de privaatdocent het in den laatsten tijd opgekomen streven
naar een meer aesthetische richting met vreugde begroet, en betoogt hoe uit de
kunsthistorie toch ook weer een kunstfilosofie moet opbloeien. Dit betoog schijnt
mij 't zeer belangrijke van deze Openbare Les, en een schoone belofte van een
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kunstwetenschap die wat meer geeft dan een peuterige bronnenstudie en
huisnummerwetenschap, ook al verklaart de schrijver terecht zeer nadrukkelijk dat
daarom de historische onderzoekingen niet overbodig worden, integendeel onmisbaar
blijven en ‘voorloopig de Nederlandsche kunstfilosofie met hare conclusies zal
moeten wachten tot dat de kunsthistorie hare onderzoekingen ver genoeg zal hebben
uitgebreid’ (bl. 27).
G.F.H.
G. S i m o n s . Op den Zoom. Haarlem. D e E r v e n F. B o h n . 1904.
Het eigenaardige van dezen bundel van zes schetsen is dat hij tamelijk goed begint,
dan wat minder, daarna beslist inférieur wordt, het er weer wat ophaalt, en heel goed
eindigt.
De eerste schets toch Panharing-visschen is een vlotte beschrijving van een
vischtochtje op de Schelde zonder eenige persoonsverbeelding van beteekenis, maar
vol preciese natuurschilderingen als b.v. deze: ‘Kleine golfjes ribbelden in op-glijing
van het waterniveau waarin schepen en masten met kronkelende slaglijnen
weerkaatsen’ (bl. 1). De tweede De Antiquaars zou knapper van persoonskarakteristiek
zijn als de schrijver ons maar aannemelijk had kunnen maken, 1e: dat er tegenwoordig
nog door een roomschen pastoor, behalve andere kostbaarheden, ook een triptiek
van M e m l i n c k of van een anderen primitive voor een appel en een ei aan
onbekende opkoopers wordt versjaggeld; en 2e: dat zoo'n opkooper in religieuse
extaze komt bij het aanschouwen van den gekruisten Christus. De derde Van de
Zeven Geitjes eindigt aldus: ‘Hendrik (een idioot, in het slachthuis van een
paardenvilder) Hendrik neuriede. Hij trad het harig donker rustig binnen. Het licht
was buiten. Hier moest-ie 'n mes slijpen. En wielde traag den ronden slijpsteen. En
sleep het scherp tot vlijm, keurde het met zijn nagel, deed het rinkelen bij het koel
aanstrijken langs zijn wang.
Wreed, wreed kermden de honden, neêr, neêr rilde het manelicht....
En hij stak eerst den dwerg dood
en toen den éen-oog.
Het witte schijnsel over het ouwe kerkhof, - de knekels en geraamten
fosfor-glanzend onder 't wuiven der nevelen - de honden jammerend in de holen de idioot zalig droomend, en neuriënd naar het manelicht’ (bl. 73).
En deze schets heeft als ondertitel... Maan-Idylle!! N.B. Idylle!
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Daarop volgt Lijkie-spelen, een beneden-dierlijk gesol van arme kinderen met hun
doode broertje, zóó navrant, zóó gezocht-walgingwekkend dat het een verademing
is in Op Schobber-De-Bonk tenminste niet erger dan plat naturalisme te moeten lezen.
Waarop dan Aan Boord en aan Wal - gelukkig de grootste schets - een knappe,
realistische beschrijving geeft van een overtocht over 't Kanaal, en een bizonder
goede echt-impressionistische teekening van een dag slenterens door Londen.
De taal is forsch, kloek, vaak verdienstelijk, mits ze niet in 't gewild artistieke
vervalt. Zoo vind ik dit al voor reeds in: ‘al rapjachtte de wind in het wijd open doek’,
gemaniëreerd. Verder in de eerste schets veel vlaamsch-klinkende woorden als: het
tot perels verruizelde water, schoer, mutserd, enz. bemerkend hield ik die eerst voor
aanpassing aan de gouwspraak, daar we in deze schets te Bergen op Zoom en op de
Schelde zijn; toen ik echter bij de teekening van L o n d o n woorden vond als: het
gedacht en streuvelen, kwam 't vermoeden op dat de schrijver deze woorden
onthouden had uit lectuur der jongste Vlamingen.
G.F.H.
Uit de nagelaten papieren van een Indischen Nurks, door Mr. P a u l J.
K o s t e r Chz. Amsterdam, D. B u y s Dz.
In de Camera lezen wij dat Nurks ‘niets had van dien kieschen, terughoudenden
schroom, die even bang is om te beleedigen als om beleedigd te worden’.
Hoe is het nu mogelijk, dat iemand er behagen in schept, ruim vier honderd
bladzijden druks te vullen met eene aanhoudende scheldpartij, waarvoor zelfs Nurks
van de Camera zich schamen zou?
Nog onbegrijpelijker zouden wij het echter vinden, wanneer er menschen waren,
die den moed hadden het geheele boek door te lezen.
E.B.K.
Java, Feiten en fantazieën, door A u g u s t a d e W i t . In het Nederlandsch
overgezet onder toezicht van de schrijfster, door C o r n e l i a v a n
O o s t e r z e e . Met 160 illustratiën. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum &
Zn. 1905.
Een echt Nederlandsch boek ... in het Nederlandsch overgezet?
Dit vereischt misschien voor sommige lezers eenige toelichting. Zij toch kennen
A u g u s t a d e W i t slechts uit echt, knap Hollandsch werk....
Toch is het zoo: deze, in de laatste jaren algemeen bekend
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geworden schrijfster begon haar talent te beproeven in het Engelsch, in de ‘Facts and
fancies about Java’, eerst in de Straits Times als feuilleton opgenomen, daarna
gezamenlijk te Singapore, later te 's-Gravenhage herdrukt.
Maar niemand, die het niet wist, zou raden dat het thans verschenen werk niet
oorspronkelijk Nederlandsch was.
De uitgevers hebben ongetwijfeld goed gedaan, ons, dat is het Nederlandsche én
het Nederlandsch-Indische publiek, thans eene Hollandsche, bijzonder fraai
geillustreerde uitgaaf aan te bieden. Er zijn enkele - zeer enkele!, o.a. bl. 36-39 gedeelten die wij wel zouden willen missen; maar hoeveel fraais staat niet
daartegenover, waar de schrijfster ons het Javaansche volksleven schetst of ons, met
hare pen, de Indische natuur voor oogen toovert!
Alles te zamen genomen is mejuffrouw de W i t 's Java een mooi boek, dat vele
koopers moge vinden. Dezen zullen, het lezende en genietende, allicht iets meer gaan
gevoelen voor het wonderschoone land, ver over zee....
E.B.K.
Nederlandsch Oost- en West-Indië geographisch, ethnographisch en
economisch beschreven door Dr. H. B l i n k . Boekhandel voorheen E.J.
B r i l l , Leiden, 1904.
Van dit werk ontvingen wij pas de beide eerste afleveringen; er moeten nog dertien
volgen. Het oogenblik is dus zeker niet gekomen om er een bepaald oordeel over uit
te spreken: wij kunnen alleen zeggen, dat hetgeen wij thans ontvingen over het
algemeen een gunstigen indruk maakt. Jammer dat de schrijver, bij het samenstellen
van zijn overzicht der ontwikkelingsgeschiedenis vóor de 19e eeuw, blijkbaar
R o u f f a e r 's belangrijk artikel in de Encyclopaedie van Ned.-Indië over de oudste
ontdekkingstochten (III bl. 363 vlg.) nog niet kende.
E.B.K.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken:
F.B. M e y e r . Elia en het geheim zijner kracht. Vrij naar 't Engelsch door H.W.S.
2e druk. Amsterdam. Firma B. v a n d e r L a n d . 1904.
Prof. Dr. C. H i l t y . Brieven naar het Hoogduitsch door J.L. Amsterdam. Firma
B. v a n d e r L a n d . 1904.
T h e o M a l a d e . De Hulpprediker, naar het Duitsch door J. F a b r i c i u s Jzn.
J.A. S l e e s w i j k . Amsterdam.
S i g g e A l m é n . Folke Rehn, een boek van een sanatorium. Naar het Zweedsch
door J e a n n e t t e E. K e y s e r . Amsterdam. H.J.W. B e c h t . 1904.
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S i g u r d . De Svenssons. Uit het Zweedsch door P h . W i j s m a n . Leiden. S.C.
van D o e s b u r g h . 1904.
E d w i n C a s k o d e n . Toen de Ridderschap in bloei was. Rotterdam. B r e d é e .
G i l b e r t P a r k e r . De zetels der machtigen. (Gedenkschriften van R o b e r t
M o r a y ). 2 deelen. Rotterdam. B r e d é e .
V i c e n t o B l a n c o I b a n e z . Waar de Oranjeboomen bloeien, vert. door
A.A. F o k k e r . Amsterdam. Va n H o l k e m a e n Wa r e n d o r f .
L. P e n n i n g . De kolonist van Zuid-West-Afrika. Een verhaal uit de
Afrikaansche Concentratiekampen tijdens den oorlog van 1899-1902. 's
Gravenhage. Vo o r h o e v e .
G u s t a f af G e y e r s t a m . Gelukkige Menschen. Uit het Zweedsch door Gert.
B. N o r t a k k e r . Amersfoort, Va l k h o f f en C o .
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